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DE 71ste VEILING VINDT PLAATS OP
VRIJDAG 16 MEI EN ZATERDAG 17 MEI 2014
IN BRASSERIE WOUDESTEIN OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR

De veiling vindt plaats ten overstaan van deurwaarderskantoor R. Vismans te
Rotterdam.
Fotokopieën worden u op aanvraag toegestuurd tegen een vergoeding van € 0,50
per kopie met een minimum van € 1,-. Dit kunt u voldoen door bij uw aanvraag
gangbare postzegels en/of bankbiljetten in te sluiten.
Photocopies will be sent on request. Please include with your request € 0,50 per
photocopy with a minimum of € 1,- in current stamps or small bills of your country.
Terms of Sale (condensed)
1. Amounts quoted under “taxatie” are estimates. Starting prices are 80 percent of
these estimates. Bids below 80 percent are not accepted
2. Lots are sold as correctly described and genuine,unless indicated to the contrary.
3. There is a 21 percent premium on all lots and besides EU 2.48 expenses per lot.
4. All estimates are in Euros
5. Bidding stages:
€5 € 50
€ 50 - € 100
€ 100 - € 500
€ 500 - €1000
€ 1000 - €2000
€ 2000 +		

€2
€5
€10
€20
€50
€100

If you would like to make use of the services of an auction agent,
we recommend mr. R. Bouscher;
Tel. 020 – 67 95 952, fax. 020 – 67 94 780
or by e-mail: info@bouscher.nl
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INDELING VAN DE 71ste VEILING
EERSTE ZITTING 71ste VEILING VRIJDAG 16 MEI 2014 - 18.00 UUR
Kavel 1 – 741 Nederland en gebieden
742 – 808 Azië
TWEEDE ZITTING 71ste VEILING ZATERDAG 17 MEI 2014 - 11:00 UUR
809 – 877
878 – 886
887 - 1176
				
1177 – 1713
1714 – 2075

Munten en prentbriefkaarten
Zeppelinpost
Engeland en gebieden, Midden-Oosten,
Noord- en Zuid-Amerika
Europa
Diversen

Op ons kantoor kunnen de kavels bezichtigd worden op de volgende dagen:
dinsdag 6
woensdag 7
donderdag 8
vrijdag 9
zaterdag 10
maandag 12
dinsdag 13
woensdag 14

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

(10:00
(10:00
(10:00
(10:00
(12:00
(10:00
(10:00
(10:00

–
–
–
–
–
–
–
–

18:00)
18:00)
18:00)
18:00)
16:00)
18:00)
18:00)
21:00)

In de zaal zijn de kavels te bezichtigen op:
vrijdag 16 mei (09:00 - 16:00)
zaterdag 17 mei (08:30 - 10:00)
Let op: gewijzigde aanvangstijden
Al onze taxaties zijn in Euro’s.
Prices in our catalogue are estimates in Euros.
Starting prices are at 80% of our estimates.

WOORDENLIJST/VOCABULAIRE
**
*
(*)
pr.ex.
vr.pr.ex.
		

tax

postfris
ongebruikt met plakker
ongebruikt zonder gom
pracht exemplaar
vrijwel pracht exemplaar
fraai ex.
brief
taxatie
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unmounted mint
mint hinged
unused without gum
very fine (VF)
fine, almost VF (F-VF)
average/good (faults)
cover/entire
estimate

De veiling vindt plaats in Brasserie Woudestein - Honingerdijk 110 te Rotterdam. Er is
goede en gratis parkeergelegenheid aanwezig voor ongeveer 150 auto’s.
In de brasserie is gelegenheid tot het nuttigen van diverse kleine gerechten tegen
aantrekkelijke prijzen.
Brasserie Woudestein is goed bereikbaar vanaf Rotterdam C.S. met tramlijn 7 en 21
richting de Esch. Uitstappen voor het Excelsior Stadion.
Met de auto vanuit de richtingen Amsterdam en Utrecht volgt u de ring richting Dordrecht.
Op de A16 aangekomen neemt u voor de Van Brienenoordbrug afslag 25 (richting
Centrum). Volg de borden Excelsior P1+2. Ter hoogte van de Honingerdijk ziet U aan Uw
rechterhand het stadion “Excelsior”. Voorbij het stadion is direct rechts voldoende gratis
parkeergelegenheid aanwezig.
Met auto vanuit het zuiden volgt u de borden Capelle/Rotterdam Centrum. Na de Van
Brienenoordbrug neemt u de eerste afslag (afslag 25) Rotterdam Centrum. Volg de
borden Excelsior P1+2.
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EERSTE ZITTING
NEDERLAND & GEBIEDEN EN AZIË
VRIJDAG 16 MEI 2014 IN BRASSERIE WOUDESTEIN
OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR AANVANG 18.00 UUR PRECIES

56

57

58

59

Eerste emissie Nr. 1 en 2 geplaat
KF
1 nr.1 diepdonkerblauw pl.I-88-93-98 * met
			deels originele gom cat.2700 ondanks knipje
			en lichte vouw zeer aantrekkelijk stuk
200
F		
2 nr.1 diepdonkerblauw pl.I-65 cat.200 pr.ex.
40
F		
3 nr.1 grijsblauw pl.II-1 cat.100 breedrandig pr.ex. 30
F		
4 nr.1 blauw pl.III-30 cat.50 pracht hoekstuk
35
F		
5 nr.1 donkerblauw pl.III-52 cat.45 breedrandig
			pracht randstuk (vaag langstempel Bergum)
25
F		
6 nr.1 donkerblauw pl.III-54 cat.45 pr.ex.
15
F		
7 nr.1 blauw pl.III 44-45 cat.200 pr.ex.
40
F		
8 nr.1 blauw pl.III-57 cat.50 breedrandig pr.ex. 20
F		
9 nr.1 blauw pl.III-59 cat.50 breedrandig pr.ex. 20
F		
10 nr.1 blauw pl.III-66 cat.50 breedrandig pr.ex. 20
F		
11 nr.1 donkerblauw pl.III-75 cat.45 breedrandig 		
			pr.ex.
20
KF
12 nr.1 in paar lichtblauw pl.III 76-77 cat.200
			luxe randpaar met mooi Leiden-C
100
F		
13 nr.1 blauw pl.III-82 cat.50 breedrandig pr.ex. 20
F		
14 nr.1 blauw pl.III-84 cat.50 breedrandig pr.ex. 15
F		
15 nr.1 donkerblauw pl.III-87 cat.45 breedrandig
			pr.ex.
20
F		
16 nr.1 blauw pl.III-89 cat.50 breedrandig pr.ex. 20
F		
17 nr.1 donkerblauw pl.III-96 cat.45 breedrandig
			pr.ex.
20
F		
18 nr.1 blauw pl.IV-8 cat.45 breedrandig pr.ex.
15
F		
19 nr.1 lichtblauw pl.IV-21 cat.50 breedrandig
			pr.ex.
20
F		
20 nr.1 blauw op dun papier pl.VI-49 cat.45 pr.ex. 15
F		
21 nr.1 in paar lichtblauw pl.IV-62-63 cat.200 pr.ex. 40
F		
22 nr.1 lichtblauw pl.IV-66 cat.50 breedrandig pr.ex. 30
F		
23 nr.1 lichtblauw pl.IV-81 cat.50 pracht randstuk 20
F		
24 nr.1 blauw pl.V-38 cat.45 breedrandig pr.ex.
20
F		
25 nr.1 blauw pl.V-55 cat.45 breedrandig pr.ex.
15
F		
26 nr.1 blauw pl.V-60 cat.45 breedrandig pr.ex.
15
F		
27 nr.1 blauw pl.V-68 cat.45 breedrandig pr.ex.
20
F		
28 nr.1 blauw pl.V-76 cat.45 pracht hoekstuk
50
F		
29 nr.1 blauw pl.V-78 cat.45 pracht randstuk
15
F		
30 nr.1 blauw op dun papier pl.VI-25 cat.45
			breedrandig pr.ex.
20
F		
31 nr.1 karmijn pl.1-8 cat.50 pr.ex.(Doesborgh-B) 20
F		
32 nr.2 karmijn pl.I-33 cat.50 breedrandig pr.ex. 20
F		
33 nr.2 karmijn pl.1-62 cat.50 pr.ex.
20

60

61

62

F		
34 nr.2 karmijn pl.I-89 cat.50 pr.ex. op fragment
F		
35 nr.2 karmijn pl.II-71 cat.50 pr.ex.
F		
36 nr.2 rood pl.III-56 cat.40 breedrandig pr.ex.
F		
37 nr.2 rood pl.III-60 cat.40 breedrandig pr.ex.
F		
38 nr.2 rood pl.IV-27 cat.35 breedrandig pr.ex.
F		
39 nr.2 pl.IV 27 en 58 (mooi Middelburg-C)
			cat.100+ pr.ex.
F		
40 nr.2 rood pl.IV-51 cat.35 breedrandig pr.ex.
F		
41 nr.2 rood pl.IV-65 cat.35 breedrandig pr.ex.
F		
42 nr.2 rood pl.IV-86 cat.35 pracht breedrandig
			randstuk
F		
43 nr.2 rood pl.V-17 cat.35 breedrandig pr.ex.
F		
44 nr.2 rood pl.V-33 cat.35 pr.ex. met schaars
			franco in kastje
F		
45 nr.2 dofrood pl.V-49 cat.35 pr.ex.
F		
46 nr.2 donkerrood pl.V-53 (vroege druk) cat.60
			breedrandig pr.ex.
F		
47 nr.2 in paar rood pl.V-62-63 cat.675 zeer fraai
			ex. het linker breedrandige zegel is niet gestem			peld maar heeft helaas een haast onzichtbaar
			vouwtje (zeer schaarse combinatie)
F		
48 nr.2 rood pl.V-76 cat.35 pr.ex.
F		
49 nr.2 rood pl.VI-13 cat.100 breedrandig pr.ex.
F		
50 nr.2 bruinrood pl.VI-19 cat.100 breedrandig
			pr.ex.
F		
51 nr.2 bruinrood pl.VI-79 cat.100 breedrandig
			pr.ex.
F		
52 nr.2 rood pl.VII-51 cat.35 pracht randstuk
F		
53 nr.2 karmijn pl.VII-58 cat.35 pr.ex.
F		
54 nr.2 karmijnrood pl.VII-75 cat.35 breedrandig
			pr.ex.
F		
55 nr.2 karmijnroze pl.VIII-21 cat.60 pracht
			randstuk
F		
56 nr.2 karmijnrood pl.IX-29 cat.70 breedrandig
			pr.ex.
F		
57 nr.2 karmijnroze pl.IX-36 cat.70 pr.ex.
F		
58 nr.2 rood op dik papier pl.X-15 cat.35 pracht
			breedrandig randstuk
F		
59 nr.2 rood op dik papier pl.X-49 cat.35 pracht
			randstuk
F		
60 nr.2 rood op dik papier pl.X-56 cat.35 pr.ex.
F		
61 nr.2 rood op dik papier pl.X-67 cat.35 pr.ex.
F		
62 nr.2 rood op dik papier pl.X-67 cat.35 met
			kopvrij stempel
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20
20
20
20
15
20
20
15
20
25
20
15
25

50
15
20
25
30
15
15
20
20
25
20
20
20
15
15
15

F		
63 nr.2 in strip van 4 rood pl.X 87-90 cat.900
			rechterzegel kort overigens pr.ex. op fragment
				
Eerste emissie op brief
		
F * 64 nr.1 blauw pl.V pr.ex. op dichtgeplakte
			omslag van Franeker naar Bolsward
* 65 nr.1 donkerblauw pl.III breedrandig pr.ex. op
			complete omslag van Haarlem naar Amsterdam
* 66 nr.1 lichtblauw pl.III-77 cat.60 pr.ex. op
			complete omslag met Leiden-C mooi geheel
* 67 nr.2 pr.ex. op dichtgeplakte omslag
F * 68 nr.2 pl.V pr.ex. op couvert van Amsterdam
			naar Rotterdam met bestellersstempel
* 69 nr.2 pl.V pr.ex. op complete omslag van
			Amsterdam naar ‘s-Gravenhage
* 70 nr.2 pl.VII pr.ex. op complete brief daarnaast
			mooi rondstempel Haarlem met uurkarakter
F * 71 nr.2 karmijnrood pl.VIII-19 luxe ex. op
			complete circulaire gedateerd in Batavia
			1-7-1862 in Amsterdam verstuurd 15-10-1862
F * 72 nr.2 pl.VIII pracht hoekstuk op couvert naar
			Leersum daar doorgezonden naar Zeist met
			stempel “Na Posttijd” in kastje
F * 73 nr.2 pl.X pr.ex. op complete omslag met daar			naast luxe rondstempel “Oosterhout” (schaars)
F * 74 nr.2 pl.X pr.ex. op complete briefomslag van
			Maastricht naar Leiden

60

86

87

88

90

91

40
40
30
20
25
25

93

35
50
70
30
25

Eerste emissie franco halfrond
F * 75 Almelo-C (EY.100) op 10 cent pl.IV pr.ex. op
			complete omslag van Tubbergen (langstempel
			achterzijde) tevens uiterst zeldzaam postbus			stempel via Almelo naar Amsterdam
F		
76 Alphen-C (EY.300) op 5 cent cat.45 pr.ex.
			met voor dit stempel normale afdruk
F * 77 Amsterdam-A klein (EY.50) op 5 cent blauw pl.I
			pr.ex. op complete circulaire lokaal verstuurd
F		
78 Amsterdam-A groot (EY.175) op 15 cent
			donkergeeloranje cat.450 pr.ex. met vrijwel
			volledig stempel
F		
79 Arnhem-B (EY.600) op 15 cent donkeroranje
			pos.18 cat.225 pr.ex. groot deel van stempel
F * 80 Assen-C (EY.125) op complete brief met nr.1
			pl.IV van Wildervank naar Assen doorgestuurd
			naar Den Haag
F		
81 Brielle-C (EY.250) op 5 cent donkerblauw
			pl.I-19 cat.55 breedrandig pr.ex. met vaag
			stempel uiterst schaars op plaat I
F		
82 Culemborg-C (EY.R) op 5 cent blauw pl.IV-42
			cat.50 zeer fraai ex., met zoals gewoonlijk, deel
			van uiterst schaars stempel (cert. Vleeming)
F		
83 Den Helder-A (EY.100) op 10 cent karmijn
			pl.II-92 cat.50 pr.ex. op fragment

85

40
40
35
60
50
30
50
50
25

94

95

96

F		
84 Deventer-A (EY.225) op 15 cent donkeroranje
			cat.225 pr.ex. met luxe stempel
70
F		
85 Dokkum-A (EY.700) op 15 cent donkergeel			oranje pos.54 cat.450 vrijwel pr.ex. met
			groot deel van stempel
80
F		
86 Edam-B (EY.125) op 5 cent grijsblauw pl.II-26
			cat.100 breedrandig pr.ex. op fragment met
			vrijwel volledig stempel
30
F		
87 Eindhoven-A (EY.R) op 15 cent dongergeel			oranje cat.450 fraai ex. schaars stempel
150
F		
88 Goes-B (EY.500) op 15 cent donkeroranje
			cat.225 pr.ex. met luxe stempel
80
F		
89 Grave-B (EY.100) op 10 cent pl.II cat.40 pr.ex.
			met vrijwel compleet stempel
40
F		
90 Groningen-B klein (EY.100) op 15 cent
			donkeroranje pos.19 cat.225 pr.ex.
40
F		
91 Kampen-A (EY.300) op 15 cent donkeroranje
			cat.225 pr.ex. met volledig stempel
50
F * 92 Leiden-B (EY.175) op 15 cent oranje pr.ex.
			op complete brief per stoomboot “Flevo”
			naar Makkum
100
F		
93 Maassluis-A, Naarden-B en Zevenaar-B op
			respec. nr.1 en nr.2 ( 2 ex.) cat.145 (EY.500)
			allen pr.ex. met pracht stempels
60
F		
94 Maastricht-B type grote cijfers lange “S”
			(EY.75) op 15 cent donkeroranje cat.225 pr.ex. 40
F		
95 Maastricht-B (type 1b) (EY.125) op 15 cent
			donkeroranje cat.225 pr.ex. met luxe stempel 90
F		
96 Meppel-A (EY.700) op 5 cent blauw pl.I-99
			cat.55 pr.ex. met vrijwel volledig stempel
			(ex.collectie Dreikurs)
130
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118

119

ex.120

ex.125

ex.126

ex.127

ex.134

141

135

142

136

ex.143

F		 119 nr.2 rood op dik papier pl.X-97 cat.35 pr.ex.
			met franco zonder kastje

F * 97 Middelburg-A (EY.75) op complete omslag
			met 10 cent karmijn pl.I-30 breedrandig pr.ex.
F		
98 Middelburg-A (EY.75) op 10 cent karmijn pl.I-98
			cat.50 pr.ex. met vrijwel volledig stempel
F		
99 Nijmegen-C (EY.75) op 5 cent lichtblauw
			pl.IV-40 cat.50 pr.ex. met volledig stempel
F		 100 Oldenzaal-A (EY.125) op 10 cent karmijn
			pl.I-93 cat.50 pr.ex. op fragment
F		 101 Sneek-A (EY.400) op 15 cent donkeroranje
			cat.225 pr.ex. op fragment met volledig stempel
F		 102 Terborgh-B (EY.125) op 10 cent pl.IV 80-85
			cat.180 pracht verticaal paar compleet stempel
F		 103 Terborg-C (EY.350) op 10 cent pl.V cat.35
			pr.ex. op fragment met volledig stempel
F		 104 Terneuzen-C (EY.250) op 10 cent rood pl.V-96
			cat.35 pr.ex. met volledig stempel
F		 105 Tiel-A (EY.50) op 5 cent donkerblauw pl.III
			40-45 cat.200 pracht verticaal paar
F		 106 Tilburg-B (EY.100) op 10 cent rood pl.IV-47
			cat.35 pr.ex. met volledig stempel
F		 107 Utrecht-C (EY.300) op nr.2 pl.V-21 en nr.3 pos.55
			cat.235 pr.ex. met vrijwel volledig stempel
F		 108 Utrecht-C klein (EY.50) op nr.2 rood pl.V-41
			cat.35 pr.ex. met volledig stempel
F		 109 Vaals-C groot (EY.125) op 10 cent rood
			pl.IV-42 cat.35 pr.ex.
F		 110 Vaals-C groot (EY.125) op 10 cent rood cat.35
			pr.ex. met volledig stempel
F		 111 Venlo-A (Ey.50) op 10 cent rood pl.V-63
			cat.60 pr.ex. met volledig stempel
F		 112 Venlo-A (EY.250) op 15 cent oranjegeel
			cat.170 pr.ex. met volledig stempel
F		 113 Winschoten-A blauw (EY.175) op 10 cent
			karmijn pl.I-51 cat.50 pracht hoekstuk
F		 114 Zutphen-A (EY.50) op 5 cent donkerstaal			blauw pl.II-48 cat.100 pr.ex. op fragment
F		 115 Gebroken circelstempel “Goor” (EY.250) op
			10 cent pl.VIII-23 pr.ex. groot deel van stempel
F		 116 nr.1 met franco in kastje en rood aankomst			stempel “Londen” cat.45 fraai ex. (schaafplekje)
F		 117 Bestelhuis Standaardbuiten (EY.1000) op 10
			cent karmijnroze pl.IX-97 cat.70 vrijwel
			pr.ex. met luxe stempel
F		 118 nr.1 blauw pl.I-29 cat.55 pr.ex. met inte			ressante penvernietiging

45
25
25
35
100
50
70
50
50
30
50
25
20
25

20

Eerste emissie samenstellingen
				
F		 120 nr.1 (4 ex.) pl.I-33, III-57 en IV pos.41 en 67
			cat.215 pr.ex.
20
F		 121 nr.1 pl.IV (5 ex.) pos.2, 6, 7, 10 en 11 cat.250
			overwegend pr.ex.
30
F		 122 nr.1 (pl.V 2 ex.) en nr.2 (pl.VI 2 ex.) cat.290
			alle geplaat en vierrandige pr.ex.
30
F		 123 nr.1 (3 ex.) en nr.2 (3 ex.) cat.270 alle
			geplaat en vierrandige pr.ex.
40
F		 124 nr.1 (3 ex.), nr.2 en nr.3 niet geplaat cat.340
			overwegend pr.ex.
40
F		 125 nr.2 (2 ex.) pl.VIII-90 en IX-81 cat.130 pr.ex. 25
F		 126 nr.2 (3 ex.) pl.I-33 en pl.IV-pos.68 en 83
			cat.120 pr.ex.
25
F		 127 nr.2 (5 ex.) pl.X op dik papier pos.17, 53,
			61, 75 en 85 cat.175
40
F		 128 nr.2 pl.I (6 ex.) met pos.32, 35, 38, 39, 58
			en paar 49-50 cat.340 merendeels pr.ex.
70
F		 129 nr.2 (6 ex.) pl.V pos.1, 19, 31, 38, 64 en 74
			cat.180 pr.ex.
45
F		 130 nr.3 (10 ex.) merendeels met halfrond			stempels (EY.2325) cat.1700 gemengde
			kwaliteit w.o. pr.ex.
150
Diverse stempels w.o. Kleinrond
				
F		 131 Amsterdam 5 op nr.84 cat.12 pr.ex. luxe stempel
F		 132 Amsterdam-9 (7 ex.) alle op emissie 1899
			w.o. luxe afdrukken cat.175 pr.ex.
F		 133 Amsterdam-13 (4 ex.) op nrs.50, 55, 60 en
			62 cat.172 pr.ex.
F		 134 Apeldoorn-Loo op nrs.50 en 51 cat.150 pr.ex.
F		 135 Berlikum (N:B:) op nr.31 cat.35 pr.ex.
F		 136 Beugen op nr.37 cat.25 pr.ex.
F		 137 EE op nr.31 cat.25 pr.ex.
F		 138 Eindh-Maastr: op nr.19 cat.35 pr.ex.
F		 139 Escharen op nr.36 cat.35 vr.pr.ex. luxe stempel
F		 140 Fijnaart op nr.40 cat.8 pr.ex.
F		 141 ‘s-Gravenhage 4 op nr.44 cat.115 pr.ex.

20
30
35
50
20
15
15
15
15
10
30

20
50
70
25
30
10
100
25

131

ex.145

F		 142 Haaksbergen op PW nr.7 cat.42 pr.ex.
15
F		 143 Hardenberg-Dedemsv: (2 ex.), Leeuw:
			-Stavoren en Maastricht-Aken op nrs.55, 59 		
			en 60 (2ex.) cat.197 pr.ex.
50
F		 144 Hazerswoude (Rijnd:) op nr.38 cat.15 pr.ex.
			met luxe stempel
10
F		 145 Hilversum-Huizen (7 ex.) op nrs.50 (2 ex.), 51,
			55 (2 ex.) en 60 (2 ex.) cat.210 pr.ex. fragment 40

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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146

152

159

165

171

178

ex.147

153

148

ex.149

154

160

155

161

166

167

172

ex.173

150

156

162

157

175

179

164

170

176

181
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158

163

ex.169
0

ex.168

151

177

180

ex.182

184

191

185

188

ex.183

186

F		 146 Godlinze op nr.51 cat.35 pr.ex. op fragment
F		 147 Hardenberg-Dedemsv: (2 ex.) en Hilversum			Huizen op nrs.50, 60 en 61 cat.110 pr.ex.
F		 148 Hoevelaken op nr.35 cat.27 pr.ex.
F		 149 Leeuw:-Stavoren (2 ex.) op nrs.55 en 60
			cat.180 pr.ex. op fragment
F		 150 Leksmond op nr.31 cat.27 pr.ex.
F		 151 Noorddijk op nr.30 cat.75 pr.ex. op fragment
F		 152 Olst op nr.29 cat.155 pr.ex.
F		 153 Rotterd:-Goud:Sing: op Port nr.9 cat.42 pr.ex.
F		 154 Rotterdam2 op Port nr.10 cat.25 pr.ex.
F		 155 Rotterdam-Vlissingen op nr.35 cat.45 pr.ex.
F		 156 Stiens op nr.33 cat.55 pr.ex. (schaars)
F		 157 Utrecht-2 op nr.49 cat.160 pr.ex.
F		 158 Utrecht R.P.S.B. op Port nr.11 cat.7 pr.ex.
			met luxe stempel
F		 159 Utr:-Boxtel op nr.19 cat.45 pr.ex.
F		 160 Venray =193 puntstempel op Port nr.2Af
			cat.315 (incl. zegelwaarde)
F		 161 Langstempel “Drimmelen” op nr.7 II E
			vrijwel pr.ex.
F		 162 Langstempel “Hollum” op nr.7IIE vrijwel pr.ex.
F		 163 Langstempel “Pernis” op nr.7IIC pr.ex.
F		 164 Langstempel Slochteren 2 keer op paar nr.20
			pr.ex. met luxe stempels
F		 165 Langstempel de Steeg op Port nr.1 pr.ex.
			met compleet stempel
F		 166 Langstempel “Stoppeldijk” (rood) op nr.8IIC
			cat.40 vrijwel pr.ex.
F		 167 Langstempel “Woudsend” op nr.7IID pr.ex.
F		 168 Langstempels Joure, Jutrijp, Ooltgensplaat
			(blauw), Pieterburen en de Rijp op 7 (4 ex.)
			en nr.9 pr.ex. met vrijwel volledige stempels
F		 169 nr.10 IA met rood puntstempel 5 en nr.11 IA
			met deel van franco takjestempel cat.155 pr.ex.

189

20
35
15
40
15
30
35
15
10
10
25
40
15
15
50
15
15
15
25
15
20
15
35
30

ex.190

192

Nederland losse nummers
				
F		 170 nrs.4-6 * cat.2275 pr.ex. (nr.5 mist klein
			stukje gom met cert. Muis 2008)
500
F		 171 nr.47C met grootrond Breukelen cat.175+
			pr.ex.
40
F
172 nr.48 cat.575 pr.ex. (met certificaat)
80
F		 173 nrs.77-79 * cat.460 pr.ex.
80
KF 174 nr.80 in blok van vier cat.4500 pr.ex.
1200
F		 175 nr.80 cat.900 pr.ex.
180
F
176 nr.101 cat.1000 pr.ex. (met certificaat)
180
F		 177 nr.102P (zonder punt) cat.40 pr.ex.
10
F		 178 nr.105P “gebroken E” * cat.300 pr.ex.
60
F		 179 nr.122 ** met perforatie onregelmatigheid
			in paar
30
F		 180 nr.149 ** met witte vlek pr.ex.
10
F		 181 nr.171Af ** in hoekblok van 4 cat.225 pr.ex.
40
F		 182 nr.177B-198B (tanding) ** in blokken van 4
			cat.1504 pr.ex. (1 of 2 lage waarden met
			klein puntje)
300
F		 183 nrs.203-207 ** in blokken van 10 stuks
			cat.850 pr.ex.
200
F		 184 nr.217A cat.85 pr.ex.
20
F * 185 nrs.300-304 op Van der Sluis FDC 1-12-1937
			vrijwel pr.ex.
60
F		 186 nrs.336P ** en 336 ** in paar cat.50 pr.ex.
15
		 187 nrs.405A-406A ** zonder watermerk cat.100
			pr.ex.
20
F		 188 nr.464 ** met volledige spiegeldruk pr.ex.
30
F		 189 nr.465 ** met inktvlek waardoor deel
			landsnaam is weggevallen
10
F		 190 nrs. 506 *, 523 ** en 623 ** met harmoni			ca-vouwen pr.ex.
30
F		 191 nr.712 FB ** cat.450 pr.ex.
100
F		 192 nr.939A ** met ongetand middenstuk pr.ex.
			(cert. Bond)
40
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194

195

200

197
199

ex.201

207

ex.202

ex.203

208

209

ex.215

ex.214

ex.204

210

ex.216

ex.220
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ex.217

205

206

ex.211

218

222

213

219

222

223

224

ex.225

226

227

		 193 nr.950 ** in blok van 6 met volledige las
			pr.ex. Schaars
80
F		 194 nr.1270 ** met sterk verschoven groene
			kleur, pr.ex.
40
F		 195 nr.1444 ** met missende C cat.270+ pr.ex.
			in blok van 6
40
		 196 nr.1720B ** cat.150 pr.ex.
20
F		 197 nr.M305 ** met ontbrekende tekst in 5e en
			9e zegel
100
		 198 nrs.1862-1875 ongetand in vel ** cat.300 pr.ex. 60
F * 199 FDC E1A cat.2100 vrijwel pr.ex. (iets roest) 200
F		 200 Roltanding nr.51a * cat.420 pr.ex.
80
F		 201 Brandkast nrs.1-7 * cat.850 pr.ex.
180
F		 202 Brandkast nrs.1-7 * cat.850 pr.ex.
180
F		 203 Postbewijs nrs.1-7 cat.455 pr.ex.
70
F		 204 Postbewijs nrs.1-7 cat.455 pr.ex.
70
F		 205 Dienst nr.2f * cat.115 pr.ex. (cert.NVPH 2000) 25
F		 206 Dienst nr.5f * cat.115 pr.ex. (cert.NVPH 2000) 25
F		 207 Dienst nr.5f cat.115 pr.ex.
20
F		 208 Dienst nr.6f (gebroken “A”) cat.190 pr.ex.
30
F		 209 Dienst nr.6f ** met buurzegel cat.190 pr.ex.
			(cert.NVPH 2000)
50
F		 210 Dienst nr.7 * vrijwel postfris met variëteit
			“gedeeltelijk A” cat.42++ pr.ex. (cert. NVPH) 40
F		 211 Dienst nrs.1-8 * cat.225 pr.ex.
40

KF 212 Dienst nr.13f cat.700 pr.ex. met buurzegel
150
F		 213 Dienst nr.18f cat.100 pr.ex.
20
F		 214 Dienst nrs.25-26 in blokken van vier (24 ex.)
			w.o. met hoekranden en randbemerkingen
			cat.240 pr.ex.
40
F		 215 Port type I nr.5D - nr.10D * cat.782 vrijwel
			pr.ex.
100
F		 216 Port nr.4fKA type II en 4fKD type III cat.
			-.- zeldzame pr.ex. (geen waarde bekend)
70
F		 217 Port nr.5fKA type II, type III en type IV cat.
			-.- zeldzaam pr.ex. (geen waarde in cat.)
70
F		 218 Port nr.6B type IV * (zonder gom) cat.
			(1625) pr.ex. (cert.NVPH 1999)
150
F		 219 Port nr.8c type II * cat.265 pr.ex.
40
F		 220 Port nr.20 * los en ** in paar cat.240+ pr.ex. 50
F		 221 Port nr.28 (3 ex.) type I, II, en III cat.540
			pr.ex.
70
F		 222 Port nr.35fa * cat.225 pr.ex. (cert.NVPH 2000) 50
F		 223 Port nr.35fa * met buurzegel cat.225 pr.ex.
50
F		 224 Port nr.39B * cat.160 pr.ex.
40
F		 225 Postzegelboekjes nrs.22D-N en 43B cat.245
			pr.ex.
70
F		 226 Postzegelboekje nr.37 cat.250 vrijwel pr.ex.
			(roestpuntje)
50
F		 227 Testboekje A ** cat.550 pr.ex. schaars
100

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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232
229

ex.233

230
ex.234

235
ex.231

ex.236
238

ex.240

ex.239

242

241
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247

245

ex.248

ex.252

ex.249

ex.253

250

ex.254

KF 228 Testboekje B ** met 20 zegels cat.1600
			pr.ex. zeer schaars
300
F		 229 Proefboekje Rotterdam II ** cat.850 pr.ex.
			schaars oplage ca.1000 stuks
250
F		 230 Proefboekje Rotterdam 1 ** cat.850 pr.ex.
			schaars oplage 500 stuks
250
F		 231 Proefboekjes Rotterdam I ** één links, één
			rechts geplakt cat.1700 ++ pr.ex. zeer
			schaars in deze combinatie
500
F		 232 Postzegelboekje nr.2 Mx ** cat.650 pr.ex.
90
F		 233 Postzegelboekje 6a ** (2x) met specimen
			en 9h ** met ongeldig cat.335 pr.ex.
50
F		 234 Postzegelboekje 6a ** met specimen en
			9h ** (2x) met ongeldig cat.250 pr.ex.
40
F		 235 Postzegelboekje 3y ** Type C cat.700 pr.ex.
			(zegels los van boekje)
80
F		 236 Postzegelboekje 6a ** met specimen en
			telblokje cat.280 pr.ex.
40
		 237 Postzegelboekje 6b met telblok ** pr.ex.
40
F		 238 Postzegelboekje 8a ** met specimen en
			telblokje cat.225 pr.ex.
40
		 239 Postzegelboekjes nrs. 9b, 9e en 9f **
			cat.270+ pr.ex.
40
F		 240 Postzegelboekje 10a ** (4x) met variëteiten
			snijlijn 9½ mm + ½ mm cat.190 pr.ex.
30
F		 241 Postzegelboekje 18a ** met randversnijding
			cat.225 pr.ex.
40
F		 242 Postzegelboekje 28a ** (zonder kaft) midden			perforatie ontbreekt cat.500 pr.ex.
80
		 243 Postzegelboekje nr.82a ** ongetand cat.350
			pr.ex.
50
		 244 Hangboekje nr.V2037 ** met ongetande
			zegels pr.ex.
50
Nederlandse gebieden losse nummers
F		 245 Ned. Indië nr.1 * cat.400 pr.ex. (volle
			originele gom)
90
KF 246 Ned. Indië Proef nr.5a * cat.fl.500 pr.ex.
130
F		 247 Ned. Indië nr.5f cat.150 pr.ex.
40
F		 248 Ned. Indië nrs.40-47 ** cat.200 pr.ex. w.o.
			randbemerkingen
70
		 249 Ned. Indië nrs.79 * en 80 * cat.150 pr.ex.
40
F		 250 Ned. Indië nr.79a * cat.275 pr.ex. (bruine gom) 40

255

251

ex.258

259
260

261

F		 251 Ned. Indië nr.97f * cat.250 vrijwel pr.ex.
			(gomloos plekje)
30
F		 252 Ned. Indië nrs.99-114 ** cat.125 pr.ex.
40
F		 253 Ned. Indië nrs.149-159 * cat.275 pr.ex.
60
		 254 Ned. Indië nrs.149-159 * cat.275 over			wegend pr.ex.
50
F		 255 Ned. Indië nr.171f ** cat.450 pr.ex.
			(keurteken achterzijde)
150
KF 256 Ned. Indië nr.330b (zonder WM) ** cat.625
			pr.ex. (schaars)
250
KF 257 Ned. Indië Dienst nr.5f ** cat.500 pr.ex.
			(cert.NVPH)
150
F		 258 Curaçao nr.1D en 3C met diagonaal
			grootformaat “specimen” cat.110 pr.ex.
30
F		 259 Curaçao Proef 9b strip van 4 in de gekozen
kleur cat. fl.120+ pr.ex.
30
F		 260 Curaçao proef 9b randblok van 4 in de
gekozen kleur cat. fl.120+ pr.ex.
30
F
261 Curaçao proef 9a in randblok van vier cat.fl.30
			+ pr.ex.
20
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Een parkeergarage bevindt zich tegenover ons kantoor.
Afstand slechts tien meter.

ex.262

270

ex.263

266

ex.267

271

ex.268

ex.272

285

282

286

287

288

291
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ex.269

279

ex.280

299
292

293
301

F		 262 Curaçao nrs.12B en 12Ba met resp. diagonaal
			en schuinstaand “specimen” cat.440 pr.ex.
80
F		 263 Curaçao nrs.104-120 ** cat.700 vrijwel pr.ex. 100
		 264 Curaçao nr.54c * cat.175 pr.ex. (schaars)
30
KF 265 Curaçao nr.91V * cat.750 pr.ex.
180
F		 266 Curaçao port nr.7 type III (*) cat.250 pr.ex.
50
F		 267 Curaçao Port nr.4 type I gebruikt, nr.9 type II
			(*), nr.10 type I en II (*) cat.885 overwegend
			pr.ex.
100
F		 268 Curaçao Port nrs.6, 8 en 10 alle type I (*)
			cat.335 pr.ex.
50
F		 269 Curaçao Luchtpost nrs.18-25 */** cat.320 pr.ex. 40
F		 270 Curaçao Luchtpost nr.65f (dubbele waarde)
			cat.450 pr.ex.
100
F		 271 Ned. Antillen nr.806 ** voetballer met
			kleurveeg
30
F		 272 Suriname nrs.8, 9, 11, 12 en 14F met opdruk
			“specimen” cat.375 pr.ex.
60
KF 273 Suriname nr.21Cf (*) cat.500 pr.ex.
130
KF 274 Suriname nr.33fa in strip van drie * cat.1050
			pr.ex.
200
		 275 Suriname nr.37a (*) cat.125 pr.ex.
30
KF 276 Suriname nr.64 proefdruk met drievoudige
			opdruk cat.200 pr.ex. (schaars)
35
		 277 Suriname nrs.100-103 */** (vrijwel postfris,
			enkele albumresten) cat.400 vrijwel pr.ex./pr.ex. 50
		 278 Suriname nrs.104-110 * cat.270 pr.ex.
50
F		 279 Suriname 245F ** cat.300 pr.ex.
60
F		 280 Suriname Port nrs.15-16 type III cat.270 pr.ex. 40
Nederland en gebieden postgeschiedenis
* 281 Briefomslag Terborg (achterzijde geschreven
			K.41) naar Winterswijk (K.29) en Winterswijk
			franco in rood (K.30A)
50
F * 282 Complete brief uit Rotterdam 1857 via
			“forwarding agent” in New York aan de
			post gegeven en gefrankeerd naar Boston
150

* 283 Voorfilatelistische brief van Schiedam naar
			Aalst (1779) met stempel “Schiedam HP”
30
* 284 Brief met nr.8 op voorzijde langstempel “Epe”
			en takjestempel “Hattum”
30
F * 285 Brief met nr.7 (2 ex.) op voorzijde lang			stempel “Koog aan de Zaan” en takjestempel
			“Zaandam-Uitg:”
30
F		 286 Brief met nr.8 (2 ex.) op voorzijde langstempel
			“Bergum” en takjestempel “Dragten”
30
F * 287 Brief “Monster zonder waarde” met nr.10
			(2 ex.) naar Frankrijk schaars tarief (1869)
40
F * 288 nr.13 op krantebandje van Amsterdam naar
			Utrecht (1873) frankering ½ cent het juiste
			tarief voor kranten tot 20 gram, uiterst
			schaarse frankering
50
* 289 Krantenbandje met nr.31 en kleinrond
			Benthuizen op achterzijde Alfen
10
* 290 nr.34 op couvert van Wieringen naar Haarlem met
			treinstempel Amst:-Helder (nov. kopstaand)
20
F * 291 Brief naar Ceylon (censuur etc.) met groot			rond De Heide (N.H.) uiterst schaars
100
F * 292 Brief 1941 door oorlogshandelingen opge			houden (1946 bezorgd)
50
F * 293 Reclamefolder lokale post Leiden 1944 schaars 20
* 294 Kaart uit kamp “St.-Michielsgestel” 1943
20
* 295 Brief “Portvrij” van interneringskamp “St.
			Michielsgestel”
30
* 296 Nederland zal herrijzen machinestempel
			London 1945
20
* 297 Rode Kruis formulier juni 1945 van Zuid			Holland naar Friesland
20
* 298 Dienstbrief “Winterhulp” 1945 met inhoud
			(evacuatie kinderen)
20
F * 299 Brief met langstempel “Tuddern 24 mei
			1949” (nu Duits grondgebied)
20
* 300 Brief met enkelfrankering Winterhulp nr.426
20
F * 301 Postbuskaart met nrs.344 en 347
40
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ex.307
302

313

315
314

318
320

310

319
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317

316

ex.322

ex.323

ex.324

325

326

ex.327

329
331

333

F * 302 R-brief met nr.193 naar Medellin via Scadta (30
			cent met H van Holland) schaars prachtstuk 150
* 303 FDC E2 cat.750 aangetekend pr.ex. met
			handgeschreven adres
100
* 304 FDC E3 per luchtpost naar Zuid-Afrika
			cat.425 vrijwel pr.ex. (gebruiksporen)
40
* 305 FDC E5 verstuurd naar de DDR, terug naar
			afzender i.v.m. verboden uitvoer met strook
“Officier van Justitie” cat.375 pr.ex. interessant
25
* 306 FDC E16 retour gestuurd Indonesië (1954)
20
F * 307 Ned. Indië twee R-stukken met Wajang
			motief van Soerabaia (S.S.G.) schaars
70
* 308 Ned. Indië p.w.s. Geuz.nr.26 met kortebalk
			“Laboeroekoe”, schaars
20
F * 309 Ned. Indië R-brief o.a. nr.184 (10 ex.) op
achterzijde (frankering fl.1,65)
20
F * 310 Ned. Indië brief uit Ceylon van Ned. leger (1945) 30
* 311 Ned. Indië brief uit Sydney naar geïnter			neerdenkamp in Batavia (januari 1946)
50
* 312 Ned. Indië 1941 Lp-brief met nr.265, 284 en
285 (fl.6,85) naar USA
100
F * 313 Ned. Indië Japanse bezetting dubbele kaart
			met antwoord met 3½ cent zegel schaars
50
F * 314 Ned. Indië postwissel Japanse bezetting
			lokaal Padang
50
F * 315 Indonesia 1945 p.w.s. RJ.N3 cat.250 met
			Rode Kruisstempel van Tanajoeg naar
			Djakarta (mil. hospital)
50
F		 316 Nieuw Guinea Ned. Indië nr.49 met groot deel
			langstempel “Humboldsbaai” schaars pr.ex.
30
F		 317 Nieuw Guinea Ned. Indië nr.161 met langebalk
			“Hollandia” pr.ex.
30
F * 318 Nieuw Guinea Lp-brief met nr.30 en lang			stempel “Genjem” schaars geheel
40
F * 319 Nieuw Guinea 1960 postwissel met o.a. En
			Face 1 gulden van Kokonao naar Maastricht
50

F * 320 Nieuw Guinea luchtpostbrief van Merauke
			naar Den Bosch (1963) met UNTEA nr.1
			(3 ex.), 3, 5, 6 en 10
* 321 Curaçao Geuz.4 (bruine opdruk) 4A en 4B
			cat.150++ pr.ex.
F		 322 Suriname vierkantstempel “Albina” op nrs.30
			en 30a pr.ex. met luxe stempels
F		 323 Suriname rondstempel “Ben.Commewijne”
			op nrs.16-20, 23 en 41 w.o. luxe pr.ex.
F		 324 Suriname vierkantstempels “Ben. Commewijne”
			op nrs.24 en 46 pr.ex.
F		 325 Suriname vierkantstempel “Nickerie” (blauw)
			op nr.23 pr.ex. met luxe stempel
F		 326 Suriname vierkantstempel “Ben:Saramacca”
			op nr.46 (2 ex.) pr.ex.
F		 327 Suriname rondstempel “Nieuw Nickerie” op
			nrs.7E en 20 vrijwel pr.ex. met zwart en
			violet stempel
* 328 Suriname aangetekende brief van Paramaribo
			naar Hamburg (1891) met nr.6C en 10D
			(beide beschadigd)
F * 329 Suriname luchtpost (1931) met LP nrs. 8 en
			9 (Do.X) naar Brits Guyana
* 330 Suriname luchtpostcouvert 1931 met LP
			nr. 9 (Do.X) en nr.120 naar Trinidad
F * 331 Suriname Do.X poststuk (1931) naar
			Amsterdam met nrs.81 en luchtpost 9 pr.ex.
* 332 Suriname luchtpostcouvert (1931) met LP nr.
			8-10 (Do.X) en nrs.70 en 81 (2 ex.) naar USA
F * 333 Suriname luchtpost Do.X nrs.8-14 op poststuk
			naar Curaçao (1931) pr.ex. (cert. NVPH)
* 334 Suriname Luchtpost nrs.7 en 172 op
			couvert naar New York met censuurstempel
			“Suriname B”
* 335 Suriname R-luchtpostbrief met o.a. Lp
			nrs.24-26 naar USA (1943)
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30
50
30
30
20
20
20
20
30
50
40
70
50
80
30
20

ex.337

ex.338

ex.345

ex.344

ex.349

ex.339

ex.346

ex.340

ex.347

ex.350

ex.365

ex.358

ex.342

ex.348

ex.352

ex.355

ex.354

ex.359

ex.360

ex.366

ex.367
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ex.343

ex.349

ex.351

ex.353

ex.356

ex.341

ex.356

ex.361

ex.369

ex.380

* 336 Suriname ongebruikte briefkaart (vouwtje)
			met “Censuur Interneeringsdienst Suriname
			Dutch Guiana” (schaars stuk)

40

Nederland en gebieden in enveloppen
				
F		 337 Emissie 1852 nr.1 (8 ex.) en nr.2 (4 ex.) w.o.
			geplaat cat.500+ merendeels pr.ex.
50
F		 338 Emissie 1852 nr.2 (18 ex.) pl.II alle geplaat
			cat.900 gemengde kwaliteit w.o. pr.ex.
40
F		 339 Emissie 1852 nr.2 pl.2 (6 ex.), pl.VII (3 ex.)
			en pl.X (4 ex.)
70
F		 340 Emissie 1852 (25 ex.) nr.1 pl.V alle geplaat
			cat.1125 pr.ex.
100
F		 341 Emissie 1852 (27 ex.) nr.2 pl.V alle geplaat
			cat.980 vrijwel alle pr.ex.
100
F		 342 Emissie 1852 nr.2 pl.VI (26 ex.) w.o. 2 paren
			alle geplaat cat.2760 merendeels pr.ex.
150
F		 343 Emissie 1852 nr.2 (25 ex.) w.o. paar pl.VII
			alle geplaat cat.875 gemengde kwaliteit
50
F		 344 Emissie 1852 (33 ex.) nr.2 pl.VIII alle
			geplaat cat.1980 vrijwel alle pr.ex.
130
F		 345 Emissie 1852 nr.2 (22 ex.) pl.VIII alle geplaat
			cat. 1320 gemengde kwaliteit w.o. veel pr.ex. 50
F		 346 Emissie 1852 nr.2 (19 ex.) pl.IX alle geplaat
			cat.1330 gemengde kwaliteit w.o. veel pr.ex. 50
F		 347 Emissie 1852 nr.2 pl.IX (10 ex.) alle geplaat
			cat.630 overwegend pr.ex.
50
F		 348 Emissie 1852 nr.2 (27 ex.) pl.X (dun papier)
			alle geplaat cat.1215 gemengde kwaliteit
			w.o. veel pr.ex.
50
F		 349 Emissie 1852 halfrondstempels 7 ex. nr.1 w.o.
			paar, 13 ex. nr.2 en 2 ex. nr.3 met verschil			lende halfrondstempels w.o. betere ex.
200
F		 350 Emissie 1852 (11 ex.) langstempels Rhenen,
			Ommen, Neede, Koudum, Oosterwolde en
			Bergum op nr.1 en Buren op nr.2, tevens 4
			spoorwegstempels op nr.1 schaarse ex. in
			gemengde kwaliteit w.o. pracht ex.
60
F		 351 Nederland langstempels op div. emissies
			(ca.65 ex.) w.o. betere en luxe stempels in
			klein stockboekje
100
F		 352 Nederland klassiek diverse stempels op
			emissies 1867,1869 en 1872 (19 ex.)
			w.o. halfrond Willemstad op nr.14
40
F		 353 Nederland klassiek vnl. stempels w.o.
			puntstempel 218 en Kroningsgulden in
			stockboekje en op Hawidkaart
50
F		 354 Nederland klassiek (150 ex.) vnl. stempels
			op oudere emissies w.o. schaarse
100
F		 355 Nederland klassiek stempels op div. emissies
			w.o. betere tevens 2 brieven
40

F		 356 Nederland puntstempels (16 ex.) op insteek			kaart cat.1850 pr.ex.
200
		 357 Nederland diverse stempels w.o. kleinrond
			op o.a. Port, interessant
40
F		 358 Kleinrondstempels 27 ex. vnl. hulpkantoren
			w.o. betere
40
F		 359 Kleinrondstempels Amsterdam-7 (17 ex.) alle
			op emissie 1899 w.o. luxe afdrukken op betere
			waarden cat.150 pr.ex.
50
F		 360 Nederland kleinrond- en puntstempels
20
F		 361 Nederland nrs.7 (*) (5 ex.), 8 (*) (4 ex.),
			9 (*) en 10 (*) (2 ex.) enkele zegels met
			gom, zeer hoge cat.waarde
180
		 362 Nederland nrs.24 (*), 26 *, 27 (*) 64 * en
			74 (*) op insteekkaartje, hoge cat.
30
		 363 Betere ongebruikte zegels w.o. nr.27, nr.48
			en En Face in gemengde kwaliteit w.o. pr.ex. 200
		 364 Nederland stockkaartje met betere zegels
			w.o. nrs.48, 49 * en 80 gemengde kwaliteit
			w.o. pracht ex. hoge cat.
180
F		 365 Nederland nr.61C ** cat.850 vrijwel pr.ex.
			(gomvouwen en zwart puntje)
80
F		 366 Bontkraag w.o. 65B in blok van 4, nr.65A en
			nr.102P cat.350 pr.ex.
60
F		 367 Nederland nr.147 */** (14 ex.) met ets 1, 3,
			4 en 5 cat. €538++ pr.ex.
40
		 368 Nederland nr.202A ** cat.200 zegel is getint 20
F		 369 Gebruikte blokken van 4 nrs.244-247, 257			260 en 261-264 cat.560+ pr.ex.
70
		 370 Nederland nrs.265-266 */**, nr.269 */** en
			nrs.274-277 */** cat.622 pr.ex.
30
		 371 Nederland nr.269 in compleet (gevouwen) vel
			van 100 stuks (plaat 4) cat.200 pr.ex.
20
		 372 Nederland nrs.274-277, 283-286 en 296			299 ** cat.270 pr.ex.
80
		 373 Nederland nrs.495-499 in complete vellen
			cat.450 pr.ex.
30
374 nr.616-c gebruikt cat.1250 met certificaat
			(echter zonder garantie)
80
		 375 Nederland automaatzegels tussen 618 RF ** en
			634 RF ** in strippen van 5 hoge cat.ca. €800
40
		 376 Amphilex 1967 nrs.V886-888 ** (16 ex.)
			cat.1280 pr.ex.
50
		 377 Nederland nr.948 ** (20x) op pos.18 met
			variëteit ‘oorbel’ pr.ex.
15
		 378 Nederland Eurozegels w.o. Rembrandt
20
		 379 Diverse misdrukken, vervalsingen en
			plaatfoutjes op kaartjes
150
F		 380 Postzegelboekjes nrs. 14B **, 23B ** en
			24 ** (4x) met drukkerstape Interessant
40
		 381 Prestigeboekje Rembrandt en 3 verschillende
			hangboekjes w.o. betere
70
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		 382 Nederland Postbewijs en Postpakketverreken			zegels cat.455 pr.ex.
60
		 383 Fiscaal Verkeer en Waterstaat 75 Ct.-100 Gld.
			** in blok van 4
50
		 384 Nederland Telegramzegels op stockkaart,
			12 stuks
40
F		 385 Nederland 2 stockkaartjes met proeven,
			vignetten en stadspost
20
F		 386 Postbewijs nr.2A * cat.(14.000) fraai ex. echt
			maar “schoon/ongebruikt gemaakt” en
			gedeeltelijk nieuwe gom
100
		 387 Nederland Port nr.68B cat.€275 vrijwel pr.ex.
			(gevouwen en iets roest)
10
F		 388 Nederland Port nr.1 (12 ex.) en nr.2 (12 ex.)
			w.o. paar en nr.1 * cat.505 merendeels pr.ex.
			w.o. met mooie puntstempels
100
		 389 Ned. koloniën 11 zegels met stempels w.o.
			schaarse ex.
10
* 390 Ned. Indië 31 poststukken w.o. betere
			alsmede iets andere landen
40
* 391 Nederland langstempels 36 ex. op vnl.
			postwaardestukken emissie Rijkswapen
50
F * 392 Emissie 1852, 4 brieven, één met nr.1 en drie
			met nr.2 alle goed gerande zegels
50
* 393 Emissie 1852 3 brieven met nr.1 en 2 brieven
			met nr.2 w.o. halfrondstempels
50
* 394 Diverse poststukken w.o. beter voorfilatelie
80
* 395 Diverse brieven van voorfilatelie w.o.
			Olympiade en schaken
100
* 396 Prentbriefkaart van sanatorium Lommerrijk
			en identiteitskaart bewaker. Interessant
30
* 397 WO-I 3 poststukken met censuur o.a. Zeeland,
			interessant
30
* 398 Briefomslag van Den Haag (1844) naar
			Suriname, fraai ex. met gebreken
10
* 399 Nederland 4 poststukken w.o. kleinrond en
			nr.5 (6 ex.) op briefstuk
30
* 400 Juliana 1967-1968, zeer interessant voor
			tarieven (17 ex.)
40
* 401 Drie brieven met inhoud aan 2e luitenant in
			Duitse cel in Utrecht (1942) interessant
30
* 402 Nederland 6 poststukken met puntstempels
10
* 403 Postzegelboekje nr.4 op FDC met blinddruk
50
* 404 Geïllustreerde p.w.s. (7 ex.) en p.w.s.
			spoorwegen (12 ex.)
50
F * 405 Nederland 7 p.w.s. met reclame w.o. betere
50
* 406 Specimen op 12 p.w.s. pracht ex.
30
* 407 Ned. Indië Geuz. 76B (2 ex.) verschoven tekst
			en ander met spiegeldruk pr.ex.
15
		 408 Ned. Indië 22 zegels met fantasie (?) of
			administratieve spoorwegstempels o.a.
			“Bandoeng station”
10
		 409 Ned. Indië insteekkaartje met nrs.5G, 7G,
			8G en 16G cat.650
70
* 410 Ned. Indië 2 poststukken met resp. grootrond
			en korte balk “Soerabaja-Bandoeng”
30
		 411 Ned. Indië nrs. 304-306 en 308 met Medan
			opdruk “Port” (iets getint)
30
		 412 Zeebrief van het schip “Sansapor” (1946)
			schaars en interessant
30
		 413 Japanse bezetting proeven, Ned. Indië, Indonesia
			met Gutterpairs en Porten, hoge cat.
100

		 414 Indonesia 1948 opdruk “Two Days of Infamy”
			op verschillende waarden (21 ex.) w.o.
			variëteiten
		 415 Indonesië RIAU Zo.1-41 overwegend ** (11
			zonder gom) en iets gebruikt en blokken van 4
		 416 Indonesië vroege uitgiftes w.o. proeven,
			interim met hoge cat.
		 417 Gebieden diverse betere zegels w.o. Curaçao
			nr.74b * cat.ca.500+ gemengde kwaliteit
		 418 Curaçao en Suriname op insteekkaartje met
			bijzonder stempel w.o. Ferry Dienst Suriname
* 419 Suriname geïllustreerde brief 1936 Albina
			Redfern reddings expeditie naar Arnhem (iets
			getint)
		 420 Suriname Portzegels op insteekkaartjes w.o.
			specimen (3 ex.)

100
70
150
50
20
30
30

Nederland en gebieden in mappen
F		 421 Complete plaatreconstructie 5 cent blauw
			emissie 1864 200 stuks w.o. eenheden en
			paren cat.4000 vrijwel alle zegels in
			uitgezochte pracht kwaliteit.
800
F		 422 Plaatreconstructie 15 cent oranje emissie
			1864 115 stuks w.o. paren cat.13800 vrijwel
			alle zegels in uitgezochte pracht kwaliteit
1000
F * 423 Eerste emissie op brief 6 stuks vrijwel alle
			pr.ex.
60
F		 424 Halfrondstempels op emissie 1852 14 ex. op
			nr.1 en 15 ex. op nr.2, gemengde kwaliteit
			w.o. pr.ex. met volledige stempels
180
		 425 Nederland 1e emissie collectie op stockbladen
			w.o. brieven en paartjes, alsmede proef en
			2e emissie 5 cent oranje
100
F		 426 nr.1 (7 ex.) en nr.2 (18 ex.) alle met halfron			stempels, tevens nr.1 (2 ex.) met resp. lang			stempel “Oostwolde” en franco zonder kastje
			cat.1125 gemengde kwaliteit w.o. pr.ex. met
			volledige stempels
150
F		 427 Emissie 1852 nr.1 (18 ex.) w.o. 2 paren en
			nr.2 (8 ex.) w.o. 2 paren, tevens zwarte
			kartonproef in paar cat.2000+ gemengde
			kwaliteit w.o. veel geplate ex.
130
		 428 Klassiek w.o. 2 brieven met eerste emissie
50
F		 429 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			61 ex. w.o. veel complete stempels in
			doorsnee mooie kwaliteit
70
F		 430 Nederland kleinrondstempels 24 ex. hulp- en
			postkantoren w.o. betere in doorsnee mooie
			kwaliteit
60
F		 431 Kleinrondstempels bijkantoren en treinstempels
			(49 ex.) w.o. doubletten en betere opgezet op
			blanco bladen cat.ca.540 mooie kwaliteit
70
F		 432 Nederland kleinrondstempels (30 ex.) w.o.
			schaars en volledige afdrukken cat.ca.680
			overwegend pr.ex.
70
F		 433 Kleinrondstempels op emissies 1899 bijkan			toren, hulpkantoren en treinstempels (87 ex.)
			w.o. mooie complete afdrukken en betere
			stempels
150
F		 434 Nederland 3e emissie speciaal collectie w.o.
			tandingvariëteiten (ex. Cley)
180
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ex.462
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F		 435 Emissie 1913 met langebalkstempels (56 ex.)
			w.o. 12 ex. nr.97 en 13 ex. nr.100 cat.ca.1400
			prachtkwaliteit
180
F		 436 Nederland 2e emissie op insteekkaart w.o.
			2 paartjes
80
		 437 Nederland klassiek tussen 1-29 op kaartjes
80
		 438 Hangend Haar gespecialiseerde collectie w.o.
			betere zegels en stempels
70
F		 439 Emissie 1869 34 ex. en 2 brieven veel leuke
			stempels w.o. open franco takje en rond			stempels, tevens 9 p.w.s. rijkswapen
100
		 440 Nederland cijferzegels nrs.30-33, 40 stuks
			ongebruikte collectie op albumbladen
			gemengde kwaliteit
40
		 441 Nederland 1867-1939 grotendeels gebruikte
collectie op stockbladen, tevens iets fiscaal
60
		 442 Nederland vanaf 1907 grotendeels ongebruikte
			collectie op stockblad w.o. nrs.136-138 (2 ex.) 80

		 443 Nederland grotendeels ongebruikte collectie
			w.o. betere nummers, hoge cat.
		 444 Nederland 1923-1938 grotendeels postfrisse
			kleine collectie w.o. betere series
F		 445 Nederland 1919-1926 gebruikte collectie w.o.
			betere nummers
		 446 Nederland nrs.889-908 ** in complete vellen
			van 100 (plaatfouten) cat.2020 pr.ex.
		 447 Nederland nrs.639 **-640 ** in complete
			vellen van 25 stuks cat.475 pr.ex.
		 448 Nederland nrs.544-548 (95 ex.) 631 **
			compleet vel 200 stuks 712 ** (500 ex.)
			en 811-819 ** complete vellen 100 stuks
			(plaatfouten) cat.1527+ pr.ex.
		 449 Nederland nrs.655-659 ** (24 ex.), 693-694
			** (25 ex.), 695-699 ** (30 ex.), 786-790 **
			(95 ex.) en 791 ** (50 ex.) (plaatfouten)
			cat.1947 pr.ex.
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60
60
70
60
20

50

60

ex.496

		 450 Nederland nrs.1003-1009 **, 1020-1023 **
			en 1046-10451 ** in complete vellen van 100
			(plaatfouten), alsmede 1025 cat.1640 pr.ex.
40
		 451 Nederland nrs.909-916 ** en 927-936 **
			in complete vellen van 100 (plaatfouten)
			cat.2420 pr.ex.
70
F		 452 Nederland nr.100 (30 ex.) cat.1350 pr.ex. op
			fragment met volledige langebalkstempels
100
F		 453 Nederland betere zegels en series op stockblad
			w.o. nrs.136-138 (2 ex.) en 271A
70
		 454 Collectie 1932-1938 ongebruikt en postfris,
			hoge cat.
130
		 455 Ongebruikte collectie 1923-1931 w.o. iets
			postfris
80
F		 456 Postfrisse ongebruikte collectie w.o. nr.346349 postfris met certificaat Vleeming
150
		 457 Nederland 1852-1960 (on)gebruikte collectie
			op 3 insteekbladen cat.ca.1500
60
		 458 Nederland gebieden betere zegels w.o. En
			Face compleet ongebruikt en iets buitenland
80
F		 459 Nederland nr.121 (27 ex.) en nr.122 (16 ex.)
			alle met velranden waarop etsing nummers
50
		 460 Nederland 1907-1923 op albumbladen w.o.
			nrs.104 en 105
70
		 461 Nederland 1852-1956 gebruikte collectie op
			albumbladen w.o. betere zegels
40
F		 462 Nederland 1852-1926 w.o. telegram,
			postbewijs, emissie 1923, etc.
280
		 463 Nederland 1924-1950 series op stockkaart,
			nr.82 (65 ex.) op stockkaart, alsmede Nieuw
			Guinea cat. totaal 1455
40
		 464 Kinderblokken engros postfris en vellen
50
		 465 Ongebruikt en postfris w.o. betere ex. hoge cat. 70
		 466 Collectie 1945-1984 postfris, tevens oude
			emissies in gemengde kwaliteit
80
		 467 Diverse postfris vooroorlogs w.o. veldelen
			(o.a. 113P en 113PM)
40
		 468 Nederland en Suriname complete postfrisse series 30
		 469 Collectie vnl. gebruikt w.o. Legioenvellen,
			hoge cat.
100
		 470 Vooroorlogs postfris op albumbladen
80
		 471 Diversen w.o. postfris vooroorlogs en
			Amphilex blokken
80
		 472 Nederland 1052-1054 ** in complete vellen
			van 100 stuks (plaatfouten), alsmede 1052
			** (koetjes) 2 complete vellen en half vel
			cat.1000+ pr.ex.
40
		 473 Nederland roltanding 1925-1973 gebruikte
			complete collectie (R32 niet goed) op
			albumbladen
180
		 474 Nederland mooie selectie roltanding op
			blanco bladen in goed kwaliteit
100

		 475 Diversen w.o. vervalsingen
		 476 Specimen op maximumkaarten, EDB’s, etc.
F		 477 Poko verzameling Veth (44 ex.), interessant
			voor de specialist
		 478 Nederland “Back of the Book” w.o. Telegram,
			Internering en Dienst op albumbladen
		 479 Port, Armenwet, zogeheten “Back of the
			Book” hoge cat.
		 480 Nederland ongebruikte collectie Port, auto			maatstroken en nr.168
		 481 Nederland Port en Dienst collectie op album			bladen w.o. betere nummers
		 482 Port collectie w.o. beter ongebruikt
		 483 Collectie plaatfouten w.o. 1378, 336P en
			533P hoge cat.
		 484 Nederland plaatfouten w.o. nrs.31P3, 103P1
			en 11P, alsmede 3 hangverpakkingen
F * 485 Nederland internering 2 poststukken w.o. met
			zegel uit Harderwijk en Zeist
		 486 Postbewijs, Legioenvellen, Internering, etc.
			hoge cat.
		 487 Dienst nrs.1-43 w.o. Armenwet
		 488 Luchtpost en Port collectie albumbladen
F		 489 Nederland Luchtpost en Port (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie op albumbladen w.o.
			betere zegels en series w.o. Zeemeeuwen
		 490 Ned. koloniën klassiek op Hawid kaart met
			hoge cat.
		 491 Ned. Indië stempelcollectie op albumbladen
* 492 Ned. Indië langstempels Sumatra, 4 post			stukken en 2 paartjes op albumbladen w.o.
			Goenoengsitoli
		 493 Ned. Indië, Nieuw Guinea en Indonesië
			op 2 insteekbladen en albumbladen w.o.
			betere zegels
		 494 Ned. Indië (on)gebruikt en postfris w.o.
			Bandoeng en UNTEA
		 495 Nieuw Guinea grotendeels postfrisse collectie
			op albumbladen w.o. Port en UNTEA o.a.
			kleine UNTEA
F		 496 Nieuw Guinea ongebruikte resp.postfrisse
			collectie w.o. UNTEA o.a. in strip
		 497 Nieuw Guinea complete ongebruikte collectie
			op albumbladen incl. UNTEA, alsmede FDC’s
		 498 Nieuw Guinea gebruikte collectie op album			bladen incl. UNTEA, Port en enkele post_
			stukken
		 499 Nieuw Guinea collectie w.o. poststukken en
			UNTEA
		 500 Indonesië diverse RMS, Weense drukken etc.
F		 501 Indonesia (repoeblik) Zo.37A, 39A en 40A in
			veldelen cat.1000 pr.ex.
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ex.546

		 502 Indonesia div. ongetand, foute kleuren, Port
			(37 items)
		 503 Curaçao Luchtpost en Port grotendeels
			gebruikte collectie w.o. betere series met
			nrs.18-25
		 504 Curaçao 1891-1948 grotendeels ongebruikte
			collectie op albumbladen w.o. betere zegels
			en series, hoge cat.waarde
		 505 Curaçao en Ned. Antillen 1873-1958 (on)
			gebruikte collectie op albumbladen
		 506 Curaçao en Ned. Antillen kleine collectie op
			stockbladen w.o. nrs.200-243
		 507 Curaçao collectie Port w.o. nrs.31-60
		 508 Suriname Portzegels gespecialiseerde
			collectie op albumbladen w.o. betere
			zegels o.a. nrs.15-16 met cert.
		 509 Suriname Portzegels collectie op albumbladen
			w.o. betere zegels o.a. 15 en 16
		 510 Suriname 1873-1960 (on)gebruikte collectie
			op albumbladen w.o. betere zegels
		 511 Suriname iets gespecialiseerde ongebruikte
			collectie, leuke koop
		 512 Suriname specimen op 1e emissie (4 ex.)
			nrs.118-121, 123-126 en Geuz.7. Interessant
F		 513 Suriname Hangend Haar op albumblad
			w.o. 3 proeven
		 514 Suriname Port collectie w.o. betere ex. met
certificaat

100
90
100
50
30
100
130
100
80
70
60
40
80

Nederland en gebieden
in albums en insteekboeken

				
F		 515 Nederland 1852-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums met
			vele betere series
F		 516 Nederland 1852-1985 gebruikte collectie
			in Davo album
F		 517 Nederland 1852-1987 hoofdzakelijk gebruikte
			collectie met veel betere zegels en aardig
			“Back of the Book”
F		 518 Nederland 1867-2001 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 Davo albums
F		 519 Nederland 1852-1981 gebruikte en gespecial			seerde collectie in Leuchturm album met
			betere zegels en variëteiten
F		 520 Nederland 1852-1967 gebruikte, ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in Leuchtturm album
			w.o. de betere nrs.
		 521 Stockboek met postfris 70-er jaren hoge cat.
			(ca.3000)
		 522 Nederland 1930-2001 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in album en 2 stockboeken
			w.o. betere zegels
		 523 Nederland 1864-2003 collectie in dik
			stockboek w.o. betere zegels en series
		 524 Nederland 1965-2005 in 3 Davo albums w.o.
			Eurozegels en iets plaatfouten
F		 525 Nederland 1852-2001 grotendeels gebruikte
			collectie in 2 Davo albums w.o. betere zegels,
			hoge cat.waarde

800
600
650
600
650
800
50
100
130
60
450

		 526 Nederland FDC’s in ringband w.o. betere o.a.
			E2, 4, 6, 9 en 10 cat.ca. €3000 vlg. inzender 130
F		 527 Nederland 1852-1976 gebruikte, ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in Leuchtturm album 500
		 528 Nederland gebruikte collectie Port, Postbewijs,
			roltanding, etc. hoge cat.
200
		 529 Nederland 50-er jaren postfris in veldelen en
			blokken in dik insteekboek cat. €4550
300
		 530 Nederland 1900-1985 engros ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in dik insteekboek,
			hoog nominaal
100
		 531 Postzegelboekjes 1964-2001 hoofdzakelijk
			postfrisse collectie in Davo album w.o. betere
			o.a. nr.9
80
		 532 Nederland 60- en 70-er jaren in veldelen
			postfris, alsmede Amphilexblokken (4 ex.)
			in insteekboek
50
F		 533 Nederland en gebieden in 2 albums en
			insteekboek w.o. betere zegels
150
		 534 Twee collecties gebruikt resp. postfris in
			2 Importa albums
130
		 535 Nederland en koloniën postzegelboekjes
			met cat.ca.900
40
* 536 FDC collectie in Importa album nrs.E3-E200
			beschreven
60
		 537 Diverse velletjes, blokjes in aantallen ** tot 2000 80
		 538 Nederland postzegelboekjes en combinaties
			in Davo album en ringband
60
		 539 Nederland collectie in album en 3 insteek			boekjes w.o. aardig 20-er en 30-er jaren
50
		 540 Modern gestempeld w.o.velletjes tot 2013
30
		 541 Bloemenpracht op postzegel in speciaal
			album met Eurozegels
60
F		 542 Collectie in 3 Davo albums 1852-1953 met
			klassiek w.o. tandingen en eenheden, post			stukken, postbewijs, zeemeeuwen, etc.
350
		 543 Nederland 1954-2000 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 luxe DAVO albums
80
		 544 Nederland 1852-1967 (on)gebruikte collectie
			in ERKA album
80
		 545 Nederland 1945-1969 gebruikte, ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in DAVO album
50
F		 546 Nederland 1941-1978 postfrisse collectie w.o.
			postzegelboekjes in 2 Lindner albums, na			genoeg compleet
300
		 547 Nederland 2001-2003 postfris in luxe DAVO
			album w.o. velletjes
80
		 548 Nederland collectie 1876-2000 in 2 albums
30
		 549 Nederland 1852-1993 collectie in 3 dikke
			insteekboeken w.o. postfris en betere zegels
80
		 550 Nederland in 7 stockboeken w.o. iets betere
			zegels
30
		 551 Nederland 1852-1872 gebruikte collectie in
			DAVO met hoge cat. w.o. mooie Rotterdam
			stempels
300
		 552 Nederland 1930-1979 postfrisse collectie
			in album
80
* 553 FDC’s in 3 albums w.o. 50-er jaren cat.1300+ 50
		 554 Nederland 1935-1969 collectie in ordner
			alsmede FDC album vanaf E24
20

Tijdens de veilingdagen kan eenvoudig en gratis geparkeerd worden voor brasserie Woudestein.
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		 555 Nederland gebruikte collectie in insteekboek
			alsmede 2 FDC albums
		 556 Nederland 1872-2001 (on)gebruikte resp.
			** collectie in Importa album en stockboekje

50
40

		 557 Nederland 1852-1990 vnl.gebruikte collectie
			w.o. goed roltanding
		 558 Nederland collectie modern w.o. eurozegels
			alsmede iets ouder materiaal
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200
70

		 559 Rolzegels in stockboek vanaf jaren 40 tot Euro
			waarden
40
		 560 Nederland collectie 1852-2000 **/* gebruikt
			in 4 luxe Davo albums met cassette
175
		 561 Nederland 1852-1989 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums
130
		 562 Nederland Port, Dienst, Internering en
			Telegramzegels in Leuchtturm album w.o.
			betere zegels en variëteiten
150
		 563 Nederland 1852-1987 postfrisse resp. onge			bruikte collectie in 3 luxe Davo albums
60
		 564 Nederland 4 stockboeken met Rembrandt in
			aantallen en Eurozegels gebruikt
40
		 565 Nederland 1867-1992 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 Importa albums w.o.
			betere zegels en series
100
		 566 Nederland 1852-1989 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 albums en map w.o.
			betere zegels en aardig Port
130
		 567 Nederland postzegelboekjes en combinaties,
			postfrisse collectie in 3 Safe albums
80
		 568 Nederland en koloniën in 3 DAVO albums
30
		 569 Nederland en gebieden in stockboek, stock			bladen en insteekboekje w.o. betere waarden 40
F		 570 Nederlandse koloniën in dik insteekboek w.o.
			Japanse bezetting en betere zegels
130
		 571 Curaçao, Ned. Antillen en Nieuw Guinea in
			2 insteekboeken w.o. postfris
60
		 572 Suriname, Antillen en Nieuw Guinea postfris
			in 2 DAVO albums
60
F		 573 Nederland en Overzeese gebieden engros in 4
			insteekboeken w.o. betere zegels, leuke koop 100
		 574 Ned. Indië en Indonesië 1870-1979 gebruikte,
			ongebruikte resp. postfrisse collectie in
			Importa en DAVO album w.o. iets Japanse
			bezetting
80
		 575 Ned. Indië grotendeels gebruikte collectie
			in insteekboek
30
		 576 Ned. Indië en Curaçao collectie in stockboek
			w.o. betere zegels
70
		 577 Indonesie handelsvoorraad in 2 dikke
			stockboeken w.o. blokken **
50
		 578 Ned. Indië 1933-1948 ongebruikte grotendeels
			postfrisse collectie in insteekboek cat.ca.1200 80
		 579 Japanse bezetting en interim periode Indonesia
			met ongetand, proeven, tevens Japanse be			zetting, Maleisië, Burma en Filipijnen, hoge cat. 350
F		 580 Ned. Indië en Suriname 1864-1975 (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie in Davo
			album w.o. betere zegels
250
F		 581 Curaçao en Ned. Antillen 1873-2006 (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie in Davo
			album w.o. betere series
250
		 582 Indonesia voorraad in insteekboek w.b.
			8 sets blocks Djakarta 1995 compleet
150
		 583 Ned. Indië 1870-1945 gebruikte, ongebruikte
			resp. postrisse collectie in insteekboek cat.1675 60
		 584 Ned. Indië 1870-1946 (on)gebruikte collectie
			in DAVO album alsmede Nieuw Guinea w.o.
			UNTEA
40

F		 585 Ned. Indië en Suriname 1864-1975 (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie in Davo
			album w.o. betere zegels en series met
			hoge cat.
		 586 Repoeblik Indonesia 1945-1950 diversen in
			stockboek
		 587 Japanse bezetting en Repoeblik ca.280 zegels
			w.o. veel vals prachtkoop voor referentie
		 588 Indonesië diverse vroege uitgaven w.o.
			specimen, Porten in div. papiertypes, Ned.
			Indië Porten, etc. interessant
		 589 Indonesië 1951-1969 ongebruikte collectie
			in ringband
		 590 Ned. Indië en Indonesië (Weense drukken)
			in 2 insteekboeken w.o. betere zegels
		 591 Indonesië w.o. Repoeblik en Japanse bezetting
		 592 Nieuw Guinea en Ned. Antillen 1950-1986
			complete grotendeels postfrisse collectie in
			Safe album, incl. UNTEA
		 593 Indonesië 1949-2002 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums w.o.
			R.I.S. en hoge waarden RIAU
		 594 Ned. Antillen 1948-2000 grotendeels
			postfrisse collectie in Davo album
F		 595 Curaçao en Ned. Antilen 1873-1970 (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie in Davo
			album met vele betere series
		 596 Ned. Antillen collectie in ringband w.o.
			Disberg serie gespecialiseerd
		 597 Ned. Antillen 1988-2000 postfris compleet
			in 2 luxe Davo albums
		 598 Ned. Antillenn 1992-2006 postfrisse collectie
			in Davo album cat.ca.1930
		 599 Curaçao en Antillen 1873-1994 in 2 luxe
			Davo albums
		 600 Aruba 1986-2005 postfrisse collectie in 2
			Davo albums cat.ca.1280
		 601 Aruba 1986-2002 postfrisse collectie in
			Davo album
		 602 Suriname voorraad in dik insteekboek
			1873-1973 w.o. aardig klassiek en postfris
			materiaal
		 603 Suriname 1936-1986 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Safe album en een
			FDC album
		 604 Suriname in 2 insteekboeken w.o. postfris
			
Nederland en gebieden
postgeschiedenis en stempels
				
* 605 Nederland 1872-1975 collectie w.o.
			poststukken (ca.40 ex.)
* 606 Twee stockboeken met poststukken w.o. zeer
			aardig Nieuw Guinea
* 607 Nederland oudere poststukken in album
			ca.100 stuks w.o. betere o.a. expresse en
			aangetekend
		 608 Nederland punsttempels doubletten partij
			op diverse emissie meer dan 1000 stuks in
			dik stockboek

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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KF* 609 Collectie proefstempels 1894 dubbelrings- en dikke ringstempels in 7 albums. Geheel intact gelaten collectie
			zowel op zegels als op poststukken waarin veel zeldzaamheden zoals afdrukken op hoge waarden emissie
			1891, Kroningsgulden en emissie 1899, alsmede eerstedagstempels. Verder honderden poststukken w.o.
			bijzondere frankeringen en schaarse prentbriefkaarten. Bijgevoegd een uitgebreide beschrijving van deze
			interessante uitgiften (2182 zegels en 823 poststukken). Zeldzame eenmalige prachtkoop in deze omvang
			uniek. Conservatieve tax.		
7000
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ex. 610

ex. 614

ex. 618

ex. 620

ex. 619

F		 610 Nederland “tentoonstellingscollectie Koning
			Willem III” op de emissies 1852, 1864,
			1867 en 1872 mooi opgezet en beschreven
			in multiband. Emissie 1852 en 1864 minder
			mooi, maar de tandingen 1867 en 1872 in
			pracht kwaliteit w.o. luxe 25L, mooie koop
* 611 Nederland poststukken (40 stuks) w.o. 1e
			Emissie en betere FDC’s
		 612 Ned. Indië stockboek met stempelmateriaal
			alfabetisch opgezet
		 613 Nederland spoorzegels en poststukken per
			spoor, alsmede enkele documenten in
			stockboekje, interessant
F		 614 Ned. Indië vierkantstempels mooi opgezet
			in 2 luxe Davo albums ca.1050 stuks w.o.
			schaarse zoals Paloppo, Pankalpinang en

400
60
50
40

			Soengeiliat. Veel complete stempels, pracht			koop met lage taxatie
		 615 Nederland emissie 1891 in stockboek w.o.
			betere waarden en stempels
		 616 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			op de emissies 1876,1891 en emissie Port.
			Veel luxe stempels in stockboek
		 617 Balen Blanken 10 cent plaat I t/m X (ex.
			plaat 1A)
F		 618 Puntstempels collectie in Davo album
			ca.560 zegels en 9 brieven vnl. emissie
			1891 hoge cat.waarde in gemengde kwaliteit
			w.o. veel pr.ex.
F * 619 Nederland betere poststukken (ca.80 stuks)
F * 620 Nederland en gebieden album met ca.60
			luchtpostbrieven w.o. betere
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ex.621

ex.626

ex.625

ex.629

ex.630

ex.624

ex.670

ex.669

ex.674
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F		 621 Nederland kleinrondstempels mooi opgezette
			collectie in multiband. Postkantoren, hulp			kantoren, bijkantoren, stationskantoren en
			spoor-, tram- en bootstempels ca.680 stuks
			en 35 poststukken gemengde kwaliteit w.o.
			pr.ex. en betere waarden
350
		 622 Balen en Blanken 5C plaat III t/m VI
10
* 623 Diverse brieven en p.w.s. in 2 albums w.o.
			klassiek en vluchten plus insteekboek rood			frankeringen
50
F * 624 Nederland proefstempels op (on)gefrankeerde
			brieven (36 ex.) zowel model K.47 als K.52 en
			K.53, tevens Frans type met kleine letters
130
F		 625 Stockboekje met o.a. betere stempels
70
F		 626 Nederland puntstempels op emissies 1867 en
			1872 w.o. betere op leuke waarden, tevens
			iets typen en tandingen 1867 (totaal 197 ex.)
			cat. zegels 1900 in pracht kwaliteit, voor			zichtige taxatie
150
* 627 Diverse vnl.voorfilatelie w.o. Departements			stempel en België (53 stuks)
80
* 628 Nederland en overzeese gebieden div.
			poststukken in insteekboek
60
F		 629 Nederland collectie puntstempels
			(ca.1400 ex.) w.o. betere ex.
200
F		 630 Nederland puntstempels op vnl. emissie 1872
			in 2 stockboeken, hoge cat. waarde zegels
100
* 631 Voorfilatelie 23 stuks w.o. “Diligence” (ex.
			Dr. Louis)
80
Nederland en gebieden in dozen
* 632 Nederland ca.150 stuks w.o. port belast,
			stadspost en NS dienst, interessant
60
		 633 Nederland doos met 4 insteekboeken, 2
			insteekboekjes en map w.o. Eurozegels
50
634 Nederland perfins ruim 1000 stuks onuitge			zocht in doosje
150
		 635 Doos met postfris in honderden zakjes w.o.
			eind 50-er jaren in aantallen en Suriname,
			zeer hoge cat.
200
		 636 Ned. Antillen postfrisse blokken in aantallen
20
		 637 Nederland doos met postzegelmapjes Euro			zegels nrs.285-428 frankeerwaarde ca.€500 250
		 638 Nederland Euro-zegels en jaarsets frankeer			waarde ca.430
200
		 639 Nederland stadspost doos met album,
			stockboek en mapjes
50
* 640 Nederlandse gebieden ca.120 poststukken
60
		 641 Ned. Indië doos met 4 schriftjes en 2 kleine
			boekjes w.o. veel stempelmateriaal, leuke
			koop
100
		 642 Ned. gebieden diversen w.o. zak met vnl.
			ongebruikte zegels (ca.2000 ex.) met o.a.
			port
100
* 643 Nederland beter grootformaat w.o. ramppost,
			“Commissie Aangehouden Lading” etc. (5 ex.) 60
* 644 Nederland en gebieden ca.70 poststukken w.o.
			“Retour”, betere stempels, etc., leuke koop
150
		 645 Aantekenstrookjes in 4 stockboeken
50
		 646 Nederland puntstempels doos met stockboekje,
			2 insteekboeken en zakjes w.o. betere
130

		 647 Nederland en overzeese gebieden 1890-1947
			doos met 8 ringbandjes en insteekboek w.o.
			betere zegels
* 648 Nederland plaatfouten doos met FDC’s en
			brieven w.o. A-nummers hoge cat.
		 649 Kinderbedankaarten etc. in originele
			verpakking
* 650 Postwaardestukken moderne uitgiften ** in
			doosje
* 651 Nederland en overzeese gebieden met ca.
			50 oude poststukken
* 652 Nederland en koloniën ongebruikte p.w.s.
			betere ex. in mooie staat en iets divers
		 653 Mooi Nederland blokken 1-10 in aantallen
			nominaal €136
		 654 Indonesië verzameling Weense druk gebruikt
			*/** in doos
* 655 Nederland en koloniën ca.120 stuks w.o.
			aardige ex.
* 656 Nederland ca.400 poststukken met vele
			bijzondere stukjes
* 657 Nederland emissies 1923, En Face, Konijnen			burg, enz. leuke koop (ca.120 stuks)
		 658 Nederland doos met 33 prestigeboekjes
			met frankeerwaarde
		 659 Doos met postfrisse vellen
* 660 Doosje met poststukken w.o. aardig postfris
		 661 Prestige boekjes (26 ex.) in doosje
		 662 Port op briefstukjes in doosje en boekjes met
			betere. Aardige koop
		 663 Nederland doos met 18 rondzendboekjes
			w.o. betere zegels en stempels
		 664 Nederland Prestigeboekjes nr.1 en nrs.6-34
			incl. nr.11 Rembrandt
		 665 Doos met postfrisse Kinderblokken in zakjes
			(groot aantal)
		 666 Plaatfouten op kaartjes vanaf Bontkraag
			gebruikt
		 667 Plaatfouten op kaartjes met beter **
* 668 Nederland doos met ca.100 poststukken
			w.o. oudere
F		 669 Nederland doos met zakjes met nummers
			vanaf 300 tot 600 w.o. veldelen, interessant
F		 670 Nederland doos met zakjes tussen nrs.1-299
			w.o. veldelen, leuke koop
* 671 Postwaardestukken Geuz.23 in cassette met
			ca.100 stuks (ex. collectie Jan Veraart)
672 Nederland kistje met vooroorlogse perfins op
			briefstukjes met controleerbare stempels
* 673 Nederland kistje met postfris en poststukken
F		 674 Nederland engros doos met zakjes tussen
			nrs.92-269 w.o. postfris, hoge cat.waarde
		 675 Nederland Hangend Haar en Bontkraag,
			bundels met diverse stempels, interessant
		 676 Nederland en overzeese gebieden doos
			met 6 insteekboeken, 2 FDC albums, 3
			stockboeken, postzegelboekjes en kistje
			w.o. postfris
		 677 Indonesië doos met 4 Davo albums
		 678 Indonesië doos met 3 albums, 2 stockboeken
			en 2 insteekboekjes
		 679 Krat met 12 albums postzegelmapjes
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		 680 Nederland en koloniën 16 stockboeken met
			voorraad vnl. gebruikt, zeer hoge cat.
		 681 Plastic bak met ca.450 postzegelmapjes,
			hoge cat.
		 682 Nederland verhuisdoos met 9 FDC albums
			w.o. beter 50-er jaren
		 683 Nederland en koloniën in 5 albums w.o.
			een leeg album
		 684 Nederland postzegelmapjes nrs.1-258 en
			gros hoge cat. alsmede FDC album
		 685 Nederland en gebieden doos met 6 albums
			w.o. postfris
		 686 Nederland doos met 4 albums jaarsets tot
			2011 en poststukken, hoge frankeerwaarde
		 687 Nederland verhuisdoos met 7 albums en 3
			stockboeken
		 688 Collectie 1976-1995 ** in 5 insteekboeken
			w.o. blokken van 4 met hoge cat.
		 689 Nederland modern gebruikt tot 2011 in 6
			stockboeken
		 690 Nederland doos met map en 5 dikke stock			boeken w.o. iets postfris en modern na 2002
		 691 Doos met Euroboekjes, velletjes, munten
			etc. hoge frankeerwaarde, moderne
			prachtkoop
		 692 Nederland doosje met 12 provincies
		 693 Nederland en koloniën in 4 albums
		 694 Nederland doos met DAVO album, 2 stock			boeken, insteekboekje 2 mappen en 3
			doosjes w.o. postfris materiaal
		 695 Nederland doos met 11 luxe lege albums
		 696 Nederland 1923-2011 verhuisdoos met 4
			Davo albums, 4 ringbanden en 3 insteek			boekje, hoge frankeerwaarde
* 697 Nederland ca. 200 poststukken w.o. Port,
			retourpost, stempels, etc. Leuke koop
		 698 Nederland en overzeese gebieden doos
			met 2 albums en 8 insteekboeken w.o.
			postfris en Antillen
		 699 Nederland doos met 6 insteekboekjes, 3
			blikken en FDC’s
		 700 Nederland engros modern doos met 3 dozen
			met zakjes, tevens iets Ned. Indië
		 701 Nederland en Ned. Indië doos met 6 insteek			boeken en albumbladen w.o. postfris
		 702 Ned. gebieden in doos
		 703 Nederland 4 lege luxe albums
		 704 Nederland doos met 7 lege Davo albums
		 705 Nederland diverse collecties Eurozegels in
			6 speciale albums en 3 enveloppen, hoog
			nominaal
		 706 Nederland verhuisdoos met 2 albums, 5
			ringbanden, 8 insteekboeken, map en
			albumbladen
* 707 Suriname en Antillen FDC’s in 5 albums
		 708 Firmaperforaties collectie in 5 album/stock			boeken en op bladen (groot aantal)
* 709 Nederland doos met veel “V.d. Wart” stukken
* 710 Nederland groot formaat poststukken
		 711 Nederland 2 dozen met 8 albums, 2 stock			boeken, 3 insteekboekjes en kistje w.o. postfris
		 712 Doos met boekjes, FDC’s en ** vellen
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		 713 Verhuisdoos met collectie in 2 Davo albums, 4
			albums en stockboeken, mapjes, doosjes, etc. 50
		 714 Doosje met zegels overzeese gebieden vnl. oud 20
		 715 Ned. gebieden in 5 albums/stockboeken w.o.
			Aruba
50
		 716 Nederland en overzeese gebieden doos met
			2 albums en 2 stockboeken w.o. postfris
			materiaal
50
* 717 Nederland aangetekende moderne post			stukken, honderden
50
* 718 Nederland verhuisdoos met 8 albums met
			poststukken en FDC’s w.o. betere, aslmede
			lege ringbanden en map Duitse poststukken 150
		 719 Nederland en Suriname doosje met zakjes
			grotendeels postfris materiaal, daarbij iets
			Indonesia
50
		 720 Nederland en overzeese gebieden doos met
			uitzoekpartij van vele 1000-en zegels van
			voor 1940
70
		 721 Postzegelboekjes in voorraaddoos, iets
			Overzeese gebieden en België
30
* 722 Nederland ca.1870-1880 ca.120 poststukken
			met langstempels w.o. schaarse ex.
60
		 723 Ned. Indië los materiaal en op oude kaartjes 60
		 724 Verhuisdoos met 12 albums/stockboeken
80
		 725 Literatuur o.a. Delbeke, alsmede een
			signoscope, blanco bladen en cassette
50
* 726 Nederland en overzeese gebieden FDC’s w.o.
			moderne tot 2009
50
		 727 Nederland 10.000-en zegels gebruikt
			voor 1940
60
		 728 Nederland modern postfris Eurozegels in
			jaarboeken, 2 albums, prestigeboekjes en
			zakjes, hoge frankeerwaarde
350
		 729 Nederland modern doos met album, 11
			insteekboeken en albumbladen w.o. postfris
50
		 730 Doos met 6 stockboeken, bladen, doosjes,
			etc. w.o. boekjes Antillen en Rembrandt 2006 50
		 731 Nederland verhuisdoos met 7 albums en
			3 insteekboeken
50
		 731a Twee verhuisdozen met 23 albums met een
			enorme waarde aan gulden zegels (cat.ca.5000) 150
* 732 Transforma Rotterdam doos met ca.180
			poststukken, interessant
80
		 733 Nederland doos met 4 Davo albums w.o.
			postfris, alsmede 3 FDC albums
50
		 734 Nederland verhuisdoos met 3 kratten met
			zakjes en 5 plastic doosjes veel zegels w.o.
			stempels en klassiek
60
		 735 Nederland 1852-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in verhuisdoos met 6
			luxe Safe albums en map
400
* 736 Ned. Indië doosje met 83 poststukken
60
		 737 Uitzoekpartij in 12 albums en insteekboeken
			w.o. Nederlandse gebieden
150
		 738 Nederland doos met 6 stockboeken en 5
			insteekboekjes
50
		 739 Doos met ca.200 mapjes
40
		 740 Verhuisdoos met albums, kistjes en rond			zendboekjes w.o. Nederlandse gebieden
100
* 741 Nederland FDC’s vanaf E1 verhuisdoos met
			5 FDC albums
300
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743

ex.749

748

ex.746

ex.747

751

Asia single items
				
KF* 742 China postal stationary nr.2 with add. French
			P.O. 10 centimes and ½ cent Coiling Dragon
			(8 ex.) to USA from Shanghai via Tientsin
			and Yokohama (22 Feb. 1900) unusual
200
F * 743 China R-cover with 5 cts. Coiling Dragon
			(2 on back, 2 on front) from Moukden to
			Stuttgart (1901). scarce
70
* 744 China German Fieldpost cover with Mi.-4II to
			Holland with paquebot ligne T nr.4 cancellation 40
* 745 Hong Kong wrapper (Yang nr.2) and stationary
card (Yang nr.22) both very fine used
50

F		 746 PRC Yang C4NE (Mi.172-175) (*) NH cat.
			$350 (Mi.cat.1700) VF orig.print
F		 747 PRC Yang C6NE (Mi.179-183) (*) NH cat
			$400 (Mi.cat.1200) VF orig. print
F		 748 PRC Yang C86MS (Mi.block 7) (*) NH cat.
			$500 (Mi.cat.2200) VF
F		 749 PRC Yang S38 (Mi.534-545) ** (NH)
			cat.$320 (Mi.cat 950) VF
		 750 PRC Yang S38 (Mi.534-545) (*) cat.$320
			(Mi.cat.950) stuck on souvenir booklet VF
F		 751 PRC Yang S61MS (Mi.block 9) (*) NH cat.
			$1000 (Mi.cat.4500) VF
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ex.771

763

ex.776

764

ex.776

ex.775

F		 752 PRC Yang W1 (Mi.966-976) ** (NH) cat.
			$1600 (Mi.cat.9000) VF twice folded
700
F		 753 PRC Yang W2 (Mi.977-81, 990-92) ** (NH)
			cat. $380 (Mi.cat.2400) VF
400
		 754 PRC Yang W3 (Mi.982-984) ** (NH) cat.
			$550 (Mi.cat.1200) VF
300
KF 755 PRC Yang W7 (Mi.995-1008) ** (NH) ca.
			$1600 (Mi.cat.5700) VF
2000
F		 756 PRC Yang W10 (Mi.1020-1024) ** (NH)
			cat. $2500 (Mi.cat.11000) VF twice folded
1000
F		 757 PRC Yang MST29 (Mi.blok nr.13) ** (NH)
			cat. $300 (Mi.cat.500)
100
F * 758 Japan ppc from the Netherlands returned
			to sender
20
		 759 Korea Mi.173-177 imperforated (*) no gum,
			scarce
30
F * 760 Siam two postal stationary H. & G. nr.8 both
			used one with add.2 atts
50
F * 761 Siam 1926 postal stationary 2 Stg. with add.
			2 Stg. (3 ex.) to Zürich VF item
30
Asia small lots
F		 763 China bisected Coiling Dragon (2ex.) if
			original very rare, sold as is

100

F		 764 China charity cinderella booklet with “Sun
			Yat Sen” (100 stamps)
		 765 PRC N-, I- and T-sets ** (NH) Mi.cat.850 all VF
* 766 China 1920-1930 13 items of postal history
		 767 Japan Sa.209 (100 ex.) and Sa.201
			(600 ex.) cat.440.000 Yen, VF lot
* 768 Japan travelling cards mixed Japanese/USA
			postage (4 items)
* 769 Japan one stationary and one card from
			P.O.W. Bando 1919
		 770 Japan, Siam, China, etc. on stockcard incl.
			better classic Japan, NH Singapore, etc.
F * 771 Siam 4 interesting airmail covers
		 772 Taiwan Michel 431 ** (29 ex.), 432/433 **
			(9 ex.), 452 * (49 ex.) and 454 ** (49 ex.)
			(NH) cat. €370 VF
* 773 Airmail 4 covers incl. 2 from Macao
* 774 China 3 Kwo Mi Tang participations 1920-ties

30
200
50
200
20
40
130
100
30
50
30

Asia in albums and stockbooks
F		 775 PRC 1949-1973 NH collection in Leuchtturm
			album incl. C-, W- and N-sets
1500
F		 776 PRC 1973-1984 NH complete collection J			and T-sets all M/S and Red Monkey all VF
3000
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ex.777
ex.785

ex.785

ex.785

ex.787

ex.807

ex.807
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ex.802

F		 777 PRC 1951-1966 not complete collection of
			S-series, R-sets, Airmail military and postage
			due incl. S1-S4 original print etc.
1000
		 778 PRC 1992-2000 NH collection in 2
			Leuchtturm albums
200
		 779 PRC 1985-1991 NH collection incl. all book			lets 1980-1994 VF lot in Leuchtturm album
400
		 780 PRC 2000-2007 NH collection in ‘De luxe’ DAVO
			album incl. booklets etc. Mi.cat.ca. 950
150
		 781 PRC 2001-2009 NH collection in stockbook
			and empty album
80
		 782 China PRC 1913-1980 (un)used collection with
			better stamps incl. used S38, S55 and S60
200
		 783 China PRC in stockbook with ca. 600 stamps
60
		 784 China stockbook with stamps incl. 45 Coiling
			Dragons, etc.
50
F
785 Japan M/S collection in very fine condition
			cat.ca.480.000 Yen Good lot
600
		 786 China and Japan in 2 stockbooks incl. classic
			stamps
130
F		 787 China, Japan and Philippines very old
			collection in album with many better
			stamps in mixed condition (some light
			tropicalisation)
600
		 788 Thailand small used collection in stockbook
			approx.160 stamps
20
		 789 Vietnam in stockbook and Indo-Chine, also
			3 stockcards with China and stationary India 60
Asia in boxes
		 790 China in box with 5 stockbooks and 2 small
			boxes incl. Taiwan, PRC, imperial, Republic,
			etc. about 7000 stamps (most cheap PRC,
			but also some Cultural Revolution, etc.)
300
		 791 Japan used collection 1880-1990 in 3 Victoria
			albums, 1 stockbook, yearset and various
			with high cat.value
250

		 792 China mostly used PRC (C-and S) in stock			books, albumleaves etc. incomplete sets
			(approx. 4000 stamps)
		 793 China 6 year books PRC, 4 stockbooks and
			small box
		 794 China 10 stockbooks incl. Coiling Dragons
		 794a China and Japan in box incl.some better
			used PRC sets
		 795 PRC 1949-1989 in 3 “De Luxe” Leuchtturm
			albums with a simple used collection
		 796 PRC in 5 stockbooks with reprints and
			modern NH stamps in part sheets (ca.6/700
			stamps)
		 797 PRC box with 13 stockcards, special booklet
			(walking in space) and 2 yearbooks (2008
			and 2009)
		 798 Asia incl. Singapore, some packets (ca. 3000
			stamps) and some modern Hong Kong
		 799 Asia box with Hong Kong, Japan, Macao
			M/S etc.
		 800 China in 9 stockbooks and small box incl.
			better used PRC
		 801 Asia in box with 1 album, little boxes and
			covers incl. China, Thailand and Japan
F * 802 Japan box with picture postcards approx.
			120 items
		 803 China in stockbook and stamp bags also some
			worldwide (approx.2000 China stamps)
		 804 Asia country collections on albumleaves
			incl. Siam
		 805 PRC box with modern booklets “De Luxe
			Sets”, complete sheets, special folder, etc.
		 806 PRC used stock in 4 stockbooks with better
			in complete sets, good lot
F		 807 Thailand 1950-2009 mint NH collection
			in box with 2 Leuchtturm albums and
			4 stockbooks cat.value accord. to
			consigner € 7000
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TWEEDE ZITTING
MUNTEN, ENGELAND & GEBIEDEN, EUROPA, DIVERSEN EN DOZEN
ZATERDAG 17 MEI 2014 IN BRASSERIE WOUDESTEIN
OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR
AANVANG 11:00 UUR PRECIES
Munten, bankbiljetten en prentbriefkaarten
				
F		 809 Bourgondische kruisdaalder 1568 lichte
			dubbelslag zeer fraai
60
		 810 Philipsdaalder Zuid Nederlanden 1578 fraai /
			zeer fraai
30
		 811 Leeuwendaalder op generaliteitsvoet 1616
			Provincie Utrecht zeer fraai
20
		 812 Leeuwendaalder op Hollandse muntvoet 15..
			fraai +
30
		 813 Nederlandse Rijksdaalder 1621 Zeeland fraai+ 30
		 814 Philipsdaalder Zuid Nederlanden 1638 zeer
			fraai 20
		 815 Leeuwendaalder op stedelijke muntvoet
			1639 Zwolle zeer fraai 30
		 816 Leeuwendaalder op generaliteitsvoet 1643
			Provincie Utrecht zeer fraai 30
		 817 Leeuwendaalder op generaliteitsvoet 1648
			Kampen zeer fraai 30
		 818 Leeuwendaalder op generaliteitsvoet 1649
			Kampen zeer fraai 30
		 819 Patagon 1651 Philips IV Zuid Nederlanden
			Flan. zeer fraai
60
		 820 Dukaton of Zilveren Rijder 1659 Kampen
			fraai / zeer fraai
30
		 821 Spanje 8 Reaal 1762 fraai (montageplek)
20
		 822 Zilveren Dukaton/ Zilveren Rijder 1773
			West Friesland zeer fraai +
40
		 823 Zilveren dukaat 1774 Zeeland zeer fraai +
20
		 824 Zilveren dukaat Zeeland 1780 zeer fraai 20
F		 825 Drie gulden Provincie Utrecht 1794 zeer
			fraai / fraai
50
F		 826 Drie gulden Willem I 1832 zeer fraai
350
		 827 Één gulden Ned. Indië 1839 nr.616 zeer
			fraai / fraai cat.150
30
F		 828 Één gulden 1849 fraai - zeer fraai
20
F		 829 50 gulden biljet 1945 nr.99-1 zeer fraai+
			cat.375
70
F		 830 2½ gulden biljet 1945 nr.15-1b unc. cat.300
70
		 831 2½ guldenbiljet 1945 misdruk nr.15-1b
20
F		 832 2½ gulden biljet scheepsgeld 1946 Ned.
			Rijnvaart Personeel prachtig en schaars
100
F		 833 Één gulden biljet scheepsgeld 1946 Ned.
			Rijnvaart Personeel prachtig en schaars
100
		 834 20 gulden biljet 1945 nr.59-1 fraai cat.160
30
		 835 20 gulden biljet 1955 nr.60-1 zeer fraai cat.175 50
		 836 100 gulden biljet 1970 nr.122-1 unc. cat.275 60
		 837 Spaanse munt uit 1796 (Antillen) alsmede 2
			oude munten
40

		 838 Provinciale munten w.o. 30 stuiver 1685
			Zeeland (7 st.) Leuke koop
80
		 839 Gulden en halve guldens Willem II-Wilhelmina
			(13 st.)
50
		 840 Vijf en twintig gulden biljetten (5 st.) fraai tot
			pracht ex.
70
		 841 Wilhelmina 10 ct. tot 2½ gulden (18 st.) fraai
			tot pracht ex.
100
		 842 Wilhelmina 1 gulden (3x) en 2½ gulden 1948
			fraai tot zeer fraai
30
		 843 Wilhelmina halve guldens (5 st.)
20
		 844 Bankbiljetten w.o. Lieftinck nr.45 1A en 58-1
			fraai tot zeer fraai
40
		 845 Vier biljetten nr. 22, 45, 77 en 78 fraai - tot
			fraai +
50
		 846 25 gulden biljet 1947 nr.81-1 cat.250 fraai 40
		 847 1000 gulden biljet 1926 nr.152-1 cat.150 fraai 40
		 848 Twee honderd gulden biljetten cat.135+ zeer
			fraai
30
		 849 Duits noodgeld (ca.500 stuks), leuke koop
50
		 850 Juliana munten 1948-1980 w.o. zilveren in
			album
30
		 851 OXO plaatjes in 3 speciale albums w.o.
			geschiedenis en Dieren
20
		 852 Album 1884-1948 met 110 halve centen, 71
			centen en 31 2½ centen
30
		 853 Nederland in album w.o. 27 vierkante stuivers,
			57 zilveren dubbeltjes etc. Leuke koop
40
		 854 Nederland bankbiljetten pracht tot luxe ex.
			Mooie koop
40
		 855 Noodgeld Duitsland 1914-1924 in album
			ca.450 stuks
50
		 856 Rotterdam in 2 albums w.o. prentbriefkaarten
			en foto’s
10
* 857 Prentbriefkaarten Frankrijk en gebieden,
			alsmede kaarten WO-I, 86 stuks
30
		 858 Juliana album met iets zilver
10
* 858a Rotterdam ca.700 prentbriefkaarten w.o.
			veel oud, leuk
100
		 859 Sigarenkistje met ca.100 prentbriefkaarten
			Hillegersberg, interessant
100
* 860 Rotterdam ca.160 prentbriefkaarten w.o. betere 60
* 861 Fotoset van KPM schepen uit 1931 alsmede
			KPM betalingsboekje in doos schaars en
			interessant
20
* 862 Doos met ca.2000 prentbriefkaarten w.o.
			veel oud Rotterdam
60
		 863 Doos met munten w.o. zilveren rijksdaalders,
			bankbiljetten, etc.
100

Op maandag en dinsdag na de veiling kan geen telefonische informatie worden verstrekt over schriftelijke biedingen.
Succesvolle bieders krijgen een week na de veiling bericht over de aankoop. Wanneer geen kavels konden
worden aangekocht verwijzen wij naar de opbrengslijst op onze website www.rynmond.com
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879

878

880

882

883

884

885
ex.886
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888

887

889

890
891

894

896
895

		 864 Liebig kaarten vnl. in complete series (ca.
			1800 kaartjes)
		 865 Oude landkaarten in doos ca.200 stuks
		 866 Doos met munten vooral veel leuke koop
		 869 Munten en bankbiljetten (w.o. 100 Gulden
			70-er jaren) en postzegels
* 870 Prentbriefkaarten Nederland ca.100 stuks
			w.o. leuk militair
* 871 Schoenendoos met ca.500 prentbriefkaarten
			w.o. betere
		 872 Literatuur doos met 9 boeken over de
			Koninklijke Pakketvaart, interessant
* 873 Prentbriefkaarten ca.650 stuks in doosje
* 874 Prentbriefkaarten Nederland ca.200 stuks in
			doosje
		 876 Rusland 5 Roebel (9 verschillende) en 40
			één Roebel (40 verschillende)
		 877 Bankbiljetten 20-er en 30-er jaren in doos
			ca.250 w.o. 25 China

60
30
40
50
20
40
60
50
50
30
60

Zeppelinpost
				
F * 878 Zeppelin p.w.s. met afbeelding 1909 tentoon			stelling
10
F * 879 Zeppelin Duitsland p.w.s. met “Wiesbaden			Frankfurt” 17-10-1912 cat.300+ pr.ex.
80
F * 880 Zeppelinkaart IJsland Sieger nr.29 cat.250
			pr.ex.
70
* 881 Zeppelin kaart Nederland Sieger nr.98Aa cat.
			35 pr.ex.
10
F * 882 Zeppelin Sieger nr.119C cat.450+ pr.ex.
150

F * 883 Zeppelinbrief Sieger nr.238D cat.1425 pr.ex.
			(small faults but stamps VF)
200
F * 884 Zeppelin kofferlabel Oct.29 1928 schaars
10
F * 885 Zeppelinkaart Canada 1930
10
F * 886 Zeppelinpost 11 poststukken w.o. betere ex. 150
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika losse nummers
				
F		 887 Engeland S.G.121 cat. £4200 vrijwel pr.ex.
			(small corner crease)
F		 888 Engeland S.G.219 (1d.) in green imperforated
			bloc of 4 with double print on unwm. paper
			(plate proof)
F		 889 Engeland S.G.438 * cat. £750 pr.ex. (very
fine mint)
F		 890 Engeland S.G.931 ** met misperforatie pr.ex.
F * 891 Engeland S.G.nr.8 in paar op briefstukje
			met Maltese Cross nr.3 stempel pr.ex.
* 892 Engeland 1872 brief met S.G.109 en 117
			naar Peru
* 893 Engels postwaardestuk gebruikt Constan			tinopel 1892 pr.ex.
F * 894 British Forces in Egypt S.G.nr.10A met
			plaatfout “korte U” op bijgeknipte brief
			naar Manchester (1935) pr.ex.
F		 895 Ascension S.G.11a * cat. £140 pr.ex. (very
fine mint)
F		 896 Ascension S.G.29a * (teardrop) cat. £1200
vr.pr.ex. (almost very fine , one perf with
			brown spot)
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250
50
200
20
100
20
40
300
40
200

897

899

900

901

903

ex. 902

904

908

909

905
ex.907

913

910
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924

ex.911

923

F		

ex.912

ex.915

919

927

ex.916

928

897 Bahamas S.G.115a * cat. £160 (2 ex.) pr.ex.
(very fine mint)
40
		 898 Bangkok S.G.3 (wm CC) cat. £1400 vrijwel
			pr.ex. (used with small faults)
40
F		 899 Brits Bechuanaland S.G.38e * cat. £150 pr.ex.
(very fine mint)
50
F		 900 Brits Bechuanaland S.G.40a * cat. £350 pr.ex.
(very fine mint)
100
F		 901 Brits Bechuanaland S.G.113 en 113a (extra
flagstaff) * in pair cat. £180+ pr.ex. (very
fine mint)
60
F		 902 Brunei S.G.80ac * in blokken van 4 (2 ex.)
cat. £170+ pr.ex. (very fine mint)
30
F
903 Ceylon S.G.334a * cat. £70 pr.ex. (very fine
			mint)
20
F		 904 Cyprus S.G.2 * in blok van 4 met velrand cat.
£76+ pr.ex. (very fine mint)
40
F * 905 Cook Islands 1935 brief met scheepsstempel
			“Maunganui” en S.G.109
30
KF 906 Falklands S.G.20 */** in block of 6 upper row
			of 3 with shifted wm. lower 3 stamp without
			wm. major Falklands variety stamps NH
			margin with heavy hinge VF
300
F * 907 Gold Coast 2 R-covers both from Axim
			(1908-1910)
30
F		 908 Grenada S.G.109a * cat. £275 pr.ex. (very
fine mint)
100
F		 909 Grenada S.G.109 in paar met en zonder
‘WARTAX’ cat.-.- pr.ex. (fine and scarce)
100
F * 910 Honduras aangetekende brief 1897 naar
			Duitsland met S.G. 38, 39, 49, 52, 53, 59
			en 60 pr.ex.
80
F		 911 India S.G.305-308 * cat. £375 pr.ex. (nr.308
			no gum but rare with number margin)
100
F		 912 India S.G.309-324 ** cat.2275 pr.ex. (very
fine NH)
150

920

F * 913 India p.w.s. “one Anna” met bijfr. “two Anna”
			naar Buenos Aires (1889) schaars
50
* 914 Brits India aangetekende brief van Batala
			naar Batavia (1934) met S.G.151 (2 ex.)
			168 en 170 vrijwel pr.ex. (roest)
20
F		 915 Kenya, Uganda en Tanganyika S.G.110-123
* cat. £375 pr.ex. (very fine mint)
100
F		 916 Kenya, Uganda en Tanganyika S.G.110-123
* cat. £375 pr.ex. (very fine mint)
100
		 917 Kenya, Uganda Tanganyika 1939 kaart met
			tekst betreffende anti-semitische maatregelen
			in Duitsland. Interessant
20
F		 918 Leeward Islands S.G.23a * cat. £275 pr.ex.
(very fine mint)
100
F		 919 Leeward Islands S.G.26a (dropped R) * cat.
£550 pr.ex. (very fine mint)
150
F		 920 Leeward Islands S.G.40 (2 ex.) en S.G.40a
in strip van 3 * cat. £300+ pr.ex. (very fine
			mint)
100
		 921 Leeward Islands S.G.96a * cat. £140 pr.ex.
(very fine mint)
40
		 922 Leeward Islands S.G.99 in veldeel van 50
met 99a (D.I.flaw) */** cat. £200+ pr.ex.
(very fine mint)
70
F		 923 Leeward Islands S.G.109ba cat. £450 pr.ex.
(very fine used)
100
F		 924 Britse Levant S.G.4 (2 ex.) op briefstukje
			w.o. met verschoven overdruk cat. -.- pr.ex.
(very fine and scarce)
100
* 925 Malta P.O.W. cover ca.1916 to Constantinopel 20
926 Malta S.G.230a * cat. £80 pr.ex. (very fine
			mint)
30
F		 927 Mauritius S.G.E5a (exclamation mark) * cat.
£750 pr.ex. (very fine mint)
250
F		 928 Mauritius S.G.E6b * cat. £750 pr.ex. (very
fine mint)
250

All single lots can be viewed online: www.rynmond.com
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952

945

948

954

949

F * 929 Mauritius briefkaart “inland post” 1896 met
			S.G.103 pr.ex.
40
F * 930 Mauritius R-postal stationary 18 cents with
			add. 4 stamps to Leiden (1897)
30
F		 931 New Guinea S.G.100-162 * cat. £425 pr.ex.
(very fine mint)
130
F * 932 New Hebrides 1940 R-Brief met S.G. 52-59
			met Australische, Frans/Engelse en Ned.
			Indische censuur, interessant
80
		 933 King Edward VII Engeland S.G.1 in blok van
			4 cat. £160 + pr.ex.
40
* 934 Nieuw Zeeland brief met S.G.118 certificaat
			Holcombe “scarce stamp on cover”
40
F		 935 Nieuw Zuid Wales S.G.264C * cat. £325
pr.ex. (very fine mint)
60
F		 936 Noord Borneo S.G.303-317 * cat. £1300
pr.ex. (very fine mint)
400
F		 937 Pakistan S.G.17-19 * cat.£183 pr.ex. (very
fine mint)
30
F * 938 South Africa cover from the Netherlands 1901
			‘retour afzender’ ‘no communication’
50
F * 939 South Africa postal stationary with add. ½d.
			Orange Free State and T.P.O. (R.P.K.) Heen
			to Belgium (1899)
50
F * 940 Dutch postal stationary 5 cents to Bloem			fontein, Oranje Vrijstaat with “post cards ....
			cannot be forwarded”
80
F		 941 South Australia S.G163A (*) cat. £1100 pr.ex.
(very fine unused no gum)
300

F		

942 Seychellen S.G.135-149 ** (NH) cat. £500
pr.ex. (very fine unm. mint)
F		 943 Seychellen S.G.198 ** (double print) pr.ex.
(very fine unm.mint and rare)
F		 944 Sungei S.G.1 cat. £4750 pr.ex. (almost very
fine one short perf.)
F		 945 Togo S.G.H35 in blok van 10 * incl.H357 *
cat. £200+ pr.ex. (very fine mint incl. more
			than one variety)
F		 946 Tangayika S.G.83, 84, 87 en 88 * cat. £560
			pr.ex.
F		 947 Tasmanië S.G.1 cat. £1500 vrijwel pr.ex.
			(beautiful stamp, but with a very small thin)
F		 948 Togo S.G.H36 en H36d in paar * cat. £55+
pr.ex. (very fine mint)
F		 949 Togo Britse bezetting S.G.32 (Mi.19) cat.
£400 (€1000) pr.ex. (very fine used) with
			cert.BPA
		 950 Victoria S.G.362 * in blok van 4 cat. £140+
			pr.ex.
		 951 Victoria S.G.D10 * en S.G.D20 cat. £220
vrijwel pr.ex./pr.ex. (fine/very fine)
F * 952 Afghanistan brief (ca.1920) met Mi.187A
			pr.ex. (ex koning Faroek coll.)
* 953 Palestina Rode Kruis brief naar “Internment
			Camp no.1” (1943)
F * 954 Saoedi Arabië aangetekende brief met Yv.
			nr.34 (3 ex.) van Djeddah naar Soerabaja
			(1926) vrijwel pr.ex. (gekreukt)

Biedingen onder € 10 worden niet uitgevoerd.
Biedingen lager dan 80% van de taxatie worden niet geaccepteerd.
Bids lower than 80% of our estimates are respectfully declined.
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ex.990

989

F * 955 Turkije aangetekende brief met aangegeven
			waarde van Constantinopel naar Duitsland
			(1916) met Mi.118, 264, 270, en 285 pr.ex.
			schaars
* 956 Turkije p.w.s. met antwoordkaart van
			Costantinopel (1885) naar Duitsland
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in enveloppen
				
		 957 Engeland klassiek met veel Shilling waarden
			gestempeld Liverpool en iets gebruikt in
			Chili etc.
		 958 Engeland klassiek op 4 kaartjes en zakje met
			S.G.257 (ca.200 ex.)
		 959 Engeland S.G.914 (Mi.607) met verschoven
			groene kleur pr.ex.
		 960 Engeland ca.90 complete Coronation
			(Cinderella) sets en telefoonzegels (ca.1890)
			in complete velletjes
		 961 Engelse gebieden in oud rondzendboekje
			w.o. betere zegels
		 962 Engelse koloniën insteekboekje w.o. betere
			zegels
		 963 Engelse koloniën op 18 insteekkaartjes
			w.o. betere zegels cat.ca. £2400 (vlg.
			inzender)
		 964 Australië 6 ongetande ** blokken w.o. Mi.
			blok 64 hoge cat.
* 965 Australië 2 betere “parachute mails”
			(cat. A$230) en 2 betere p.w.s.
* 966 Rampenpost “damaged by sea water” 2
			poststukken, één uit Burma, ander uit
			Palestina, interessant
* 967 Canada klassiek zegels en 11 poststukken,
			leuke koop
F * 968 Two covers to the same German P.O.W., first
			to Cairo and then to Australia, lots of cancels
			and censors, interesting pair

50
20

80
100
10
50
20
50
130
150
40
60
250
50

* 969 Ceylon diverse poststukken
40
F
970 Hong Kong fiscaalzegel $200 in blokken
			van 4 (with gum)
50
* 971 Ierland 34 poststukken w.o. censuur,
			luchtpost, etc.
100
F * 972 British India 1812-1860, 15 mostly complete
			covers with a wealth in cancellations including
			several from “Pondicherry” (French India) one
			from Sydney (Australia) via India and one
			from Calcutta to Inverness. Interesting lot 1500
F		 973 Leeward Islands Edward II 8 zegels met
			“split frame” andere variëteiten (tevens 1
			zegel Mauritius)
100
		 974 Malaya Federated States Barrefoot nr.5 £100
			pr.ex.
30
F		 975 Malaysië 3 specimen overdrukken en 2 hoge
waarden fiscaal, leuk
150
		 976 Nepal diverse klassiek en modern
80
* 977 Papua 12 poststukken w.o. eerste vluchten
40
* 978 Rhodesië en Nyassaland Elizabeth II 2
			grootformaat p.w.s. gebruikt
30
		 979 Victoria S.G.189 tanding 12½ Gibbons geen
			prijs pr.ex.
50
* 980 Zuidwest Afrika 1916-1918 25 poststukken
150
		 981 Egypte klassiek op Hawid kaart
40
		 982 Iran betere zegels op kaartjes
50
F		 983 Israël 3 presentatieboekjes ca.1952 en 2
			betere blokken, leuke koop
200
F		 984 Israël betere zegels op 6 kaartjes
150
		 985 Israël betere zegels op kaartjes
150
		 986 Brazilië 1970-2005 in 5 plakschriftjes
10
F		 987 Hawaï op 2 stockkaartjes klassiek w.o. 3
			gekeurd Brun hoge cat.
100
		 988 Hawaï en Venezuela in 2 insteekboekjes
			w.o. betere ex.
40
F * 989 Peru brief met Yv.14 (cat.1000) van Calao
			naar Lima
100
F		 990 Brazilië Yv.10 cat.2000 vrijwel pr.ex. (cert.
			Moorhouse)
100

For boxes with an estimate of € 50 or less a minimum price of € 10 applies.
Voor dozen met een taxatie van € 50 of minder geldt een minimumprijs van € 10.
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ex.1006

ex.1022

ex.1044

* 991 USA postwaardestukken w.o. geïllustreerd
40
* 992 USA ca.40 poststukken
20
		 993 Zuid-Amerika in insteekboekje w.o. betere
			zegels van Uruguay en Mexico
30
				
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in mappen
				
		 994 Engeland 1858-1900 gebruikt op albumbladen 50
		 995 Engelse koloniën 25 klassieke vervalsingen
50
		 996 Engelse koloniën klassiek op 7 zwarte
			kaarten, zeer hoge cat. Interessante koop
180
		 997 Engelse koloniën, leuke waarden gebruikt
			engros
80
		 998 Engelse koloniën op albumbladen w.o. beter
			Falklands
300
		 999 Engelse koloniën modern postfris op 4 stock			bladen, alsmede iets Franse koloniën w.o.
			betere zegels
50
1000 Diversen w.o. ‘N.W. Pacific’ overdrukken in
			veldelen Leuke koop
60
		 1001 Barbados (on)gebruikt resp. postfrisse collectie
			op albumbladen
60
		 1002 Canada klassiek en postfris
40
		 1003 Hong Kong op 3 Hawidkaarten
20
		 1004 India diversen w.o. blokken **
60
		 1005 Indische staten collectie op albumbladen
			alsmede iets India
30
F * 1006 British India 8 old photograph’s of bombard			ment of Madras in 1914 by German Cruiser
			Emden. including the newspaper of 1914 Int.lot 100
		 1007 Malaysia diversen op insteekbladen w.o.
			$-waarden postfris
70
		 1008 Malaysia diversen Trengganu, Selanor en
			Perlis met aardig **
80
		 1009 Montserrat div. w.o. blokken ** op insteekbladen 90
		 1010 Nepal diverse klassiek op kaartjes en iets
			Tibet (vnl.nadrukken) bij Nepal lijkt veel echt.
			Na te zien
100
		 1011 New South Wales 1853-1930 gebruikte
			collectie op albumbladen w.o. betere zegels
30

ex.1096

		 1012 North Borneo, Sarawak, Brunei en Straits
			Settlements op insteekbladen
		 1013 Singapore jaarboek 1991 postfris
		 1014 Tristan da Cunha vrijwel geheel ** met
			betere ex.
		 1015 Turks & Caicos van klassiek op insteekbladen
			vnl. **
		 1016 Zuid-Afrika gespecialiseerde collectie w.o.
			kopstaande watermerken
		 1017 Zuid-West-Afrika map met complete vellen,
			interessant
		 1018 Indiase staten engros op insteekbladen
		 1019 Ethiopië collectie op stockbladen w.o. betere
		 1020 Guatamala klassiek in veldelen w.o. Spiro
			vervalsingen, interessant
		 1021 Liberia collectie vanaf 1860 op oude album			bladen
F		 1022 USA klassiek op Hawid kaart, iets gemengde
			kwaliteit, maar zeer hoge cat.
		 1023 USA klassiek op insteekkaartjes, alsmede
			Engeland en brieven Frankrijk, hoge cat.
		 1024 Zuid-Amerika klassiek op 3 zwarte insteek			kaarten, hoge cat.
				
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in albums
				
		 1025 Engeland in 2 stockboeken met hoge cat.
		 1026 Engeland in 2 dikke stockboeken w.o. klassiek
		 1027 Engeland postfris ‘Machins’ in dik stockboek
			met hoge cat.
		 1028 Engeland klassiek en gros
		 1029 Engeland 1840-2005 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums w.o.
			betere zegels
		 1030 Engeland klassiek in ringband en stockboek
			w.o. betere zegels met hoge cat. alsmede
			iets Gibraltar
		 1030a Engeland samenstelling van Black Penny w.o.
			stempels, fragmenten en een aantal brieven
		 1031 Engeland gebruikte collectie in insteekboek
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40

150
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100
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100
100
20

		 1032 Engeland collectie in dik stockboek w.o.
			betere zegels
60
		 1033 Engeland stockboek diversen w.o. postfris,
			gebruikte en boekjes
40
1034 Engeland perfins in insteekboekje alsmede
			2 insteekboekjes met beter materiaal
130
		 1035 Engeland postzegelboekjes (38 st.) in
			insteekboekje
20
		 1036 Engeland 1841-1977 gebruikte collectie
			met hoge cat.
40
		 1037 Engelse gebieden ** in 2 insteekboeken
			w.o. Singapore
100
		 1038 Engelse koloniën in 3 stockboeken w.o.
			iets modern Hong Kong
20
		 1039 Engelse gebieden in Safe album w.o. betere
			zegels hoge cat.
80
		 1040 Engelse gebieden Coronation 1937 ongebruikt
			engros cat.ca. £500
40
		 1041 Engelse gebieden in 2 ringbanden
30
		 1042 Engeland en Kanaaleilanden postfris in 2
			stockboeken
100
		 1043 Engelse gebieden in Afrika w.o. St. Helena
			en Mauritius vnl. **
50
F		 1044 Engeland en koloniën in album en 2 stock			boeken w.o. betere zegels
130
		 1045 Engeland en gebieden in insteekboek w.o.
			betere zegels, tevens iets Bulgarije w.o.
			eerste emissie en sport 1931 en een kistje
			bundels Engeland
100
		 1046 Engelse koloniën in 6 stockboeken w.o. betere
			zegels, alsmede iets moderne landen
50
		 1047 Engelse koloniën collectie in 3 stockboeken
			w.o. vele betere zegels
130
		 1048 Stanley Gibbons catalogus 2013
10
		 1049 Engelse koloniën ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in insteekboek w.o. diverse waarden 60
		 1050 Engelse koloniën in 2 dikke insteekboeken
			w.o. betere zegels
60
		 1051 Engelse gebieden vnl. ** in stockboek w.o.
			Virgin, Tristan en Montserrat
90
		 1052 Engelse gebieden vhl. ** met leuk Tonga
50
		 1053 Engelse koloniën in 3 insteekboeken
30
* 1054 Engelse gebieden ca.200 vnl. FDC’s w.o.
			beter Rhodesië
50
		 1055 Australië, Nieuw Zeeland en Canada in 3
			dikke stockboeken
30
		 1056 Australië 1913-1991 in 2 dikke stockboeken
			w.o. postfris daarbij iets postfris Nieuw
			Zeeland
130
		 1057 Australische gebieden w.o. postfrisse en
			gebruikte blokken
50
		 1058 Australische Staten collectie in insteekboekje
			w.o. betere zegels
80
		 1059 Australische staten w.o. “O.S” overdrukken.
			Aardige koop
200
		 1060 Brits India en Staten 1854-1990 grotendeels
			gebruikte collectie in groen album
60
		 1061 Canada en div. koloniën vnl. klassiek in 2
			stockboeken
50
		 1062 Canada postfrisse collectie in 2 Lindner albums 50
		 1063 Canada gebruikte, ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in 2 stockboeken
80

		 1064 Gibraltar 1937-2008 grotendeels postfrisse
			collectie in dik insteekboek
40
		 1065 Guernsey, Jersey, Alderney and Man 1969			1985 grotendeels postfrisse collectie in
			Davo album
30
		 1066 Hong Kong stockboekje “with modern $20
			and $50 stamps used” (ca. 200 ex.)
20
		 1067 Ierland 1929-2007 ongebruikte resp.postfrisse
			collectie in Lindner album en insteekboek
70
		 1068 India in insteekboekje w.o. betere zegels
50
		 1069 Kanaaleilanden postfrisse collectie in Davo
			album en dik stockboek
80
		 1070 Nieuw Zeeland 2000-2014 gebruikte collectie
			blokken, schaars materiaal met hoge
			nieuwtjesprijs
250
		 1071 Nieuw Zeeland collectie postzegelboekjes
			(ca.100 stuks)
150
		 1072 Zuid-Afrika 2 insteekboeken met vnl. postfris
			w.o. ‘plate blocs’
80
		 1073 Dubai en Quatar in insteekboek
20
		 1074 Egypte 1866-1984 collectie in 2 dikke stock			boeken w.o. betere zegels
200
		 1075 Egypte in 2 stockboeken
20
		 1076 Israël postzegelboekjes, automaatstroken en
			jaargang 2009 in SAFE album en 2 stockboeken 40
		 1077 Israël postfris in 2 insteekboeken
20
		 1078 Israël collectie in 3 album w.o. blok 1 postfris
			en Judaica
70
* 1079 Israël collectie met moderne poststukken,
			interessant
20
		 1080 Israël 1952-1991 grotendeels postfrisse
			collectie in Kabe album en insteekboekje
40
		 1081 Israël stockboek met Cinderella, voorlopers,
			2 oude landkaarten, etc.
70
		 1082 Israël in 2 albums
30
		 1083 Israël collecties postfris en gebruikt, beide
			met tab in 4 albums
150
		 1084 Iran in 2 stockboeken w.o. klassiek
60
		 1085 Perzië collectie in Scott album vanaf 1891
100
		 1086 Perzië en Turkije in 2 stockboeken
60
		 1087 El Salvador klassiek in 2 insteekboekjes
50
		 1088 Midden- en Zuid-Amerika in 3 Yvert albums 100
		 1089 Midden- en Zuid-Amerika grotendeels
			gebruikte collectie in album w.o. Mexico
			en betere zegels
100
		 1090 Midden- en Zuid-Amerika in 4 stockboeken 		
			w.o. Mexico en Brazilië
60
		 1091 USA 1851-1998 gebruikte resp. ongebruikte
			collectie in 3 Schaubek albums w.o. betere
			zegels met hoge cat.
200
		 1092 USA insteekboek met ongetand materiaal
			Parkenserie 1934 w.o. “Plate blocks” etc
40
		 1093 vervallen
0
		 1094 USA precancels in 2 insteekboeken ca.3500
			stuks
150
		 1095 USA precancels collectie van ruim 5600 stuks
			in 3 insteekboeken
200
F		 1096 USA stockboek met port- en krantenzegels
			w.o. betere waarden
150
		 1097 USA 1847-1993 grotendeels gebruikte
			collectie in 2 Davo albums en stockboekje
			w.o. betere zegels
100
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ex.1120

ex.1162

ex.1123

ex.1123

		 1098 USA collectie in dik insteekboek w.o. klassiek
			en betere zegels
50
		 1099 USA collectie in 2 dikke stockboeken w.o.
			klassiek en iets postfris
50
		 1100 USA in dik insteekboek w.o. klassiek
30
		 1101 USA errors in album
15
* 1102 USA ca.190 FDC’s w.o. aardige ex.
20
		 1103 USA grotendeels gebruikte collectie in 2
			Schaubek albums en stockboek, 2 jaarsets
			en postfrisse vellen
60
1104 USA perfins in 2 stockboeken w.o. fiscaal
50
		 1105 USA collectie Back of the Book in Davo
			album met aardig Luchtpost
20
		 1106 USA precancels in 2 oude insteekboeken
125
		 1107 Zuid-Amerika 1850-1940 (on)gebruikte
			collectie in 2 grote klembanden Leuke koop 300
		 1108 Zuid-Amerika in 2 stockboeken
40
		 1109 Zuid-Amerika postfrisse voorraad, Fillipijnen
			FDC’s etc. in 4 stockboeken met hoge cat.
80
			
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in dozen
* 1110 Engeland doos met prentbriefkaarten
			ca.120 stuks
40
		 1111 Midden- en Zuid Amerika doos met insteek			boekjes, rondzendboekjes en zakjes
60
		 1112 Engeland doosje met postzegelboekjes w.o.
			oudere
50
* 1113 USA doos met postwaardestukken w.o. klassiek 50
* 1114 India diverse poststukken en zegels
70
		 1115 Nepal zegels en poststukken hoge cat.
130
		 1116 Zuid-Amerika diversen klassiek op kaartjes
200
		 1117 Brazilië klassiek doos met stockkaarten en
			zakjes w.o. diverse stempels
130

		 1118 Engelse koloniën doos met stockkaartjes
			en zakjes
		 1119 Engelse koloniën doos met 6 stockboeken
			en insteekboek Perzië
F		 1120 Engelse koloniën George VI en Elizabeth II
			postfrisse series cat.ca. £1200 mooie koop
		 1121 Engeland modern ongebruikt zonder gom
			ruim £500
		 1122 Panama doosje vnl. klassiek materiaal op
			rondzendblaadjes
F * 1123 Engelse koloniën poststukken in schoenen			doos (ca.200 stuks) w.o. betere ex. Mooie
			koop
		 1123a Iran en Irak doos met 2 ringbanden, insteek			boekjes, 3 rondzendboekjes en 2 mappen,
			alsmede Dubai Jamboree 1963 set
		 1124 Australië gebruikte collectie in 3 luxe Davo
			albums en stockboek
		 1125 India en staten doos met ringband, 4 stock			boeken en map w.o. betere zegels
		 1126 Engeland en gebieden doos met album en 3
			gouden zegels van Staffa eiland in lijst
		 1127 Malta 1968-1989 postfrisse collectie op
			albumbladen
* 1128 Midden-Oosten 104 poststukken w.o. beter
			Jordanië
		 1129 USA doosje met ongebruikt materiaal op
			briefstukjes hoog nominaal
		 1130 Engelse koloniën doos met 2 albums, 4 insteek			boeken en 3 insteekboekjes w.o. klassiek.
		 1131 Engelse koloniën in 6 stockboeken
		 1132 Hong Kong doos met modern postfris,
FDC’s w.o. “Definitives”
		 1133 Israël 1948-2008 grotendeels postfrisse
			collectie in 8 luxe Safe albums w.o. betere
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60
80
280
50
60
300
60
200
300
50
30
60
20
60
130
180
250

ex.1177

1178

		 1134 Engelse koloniën in 13 stockboeken (1 boek
			Frankrijk en koloniën) hoge cat.
200
*1134a Engeland ca.120 poststukken
50
* 1135 Diverse Midden-Oosten, leuke koop
100
* 1136 Engelse koloniën doos met poststukken w.o.
			betere
80
		 1136a Engeland modern postfris doos met jaarsets
			en mapjes
70
		 1137 Engelse koloniën in 14 stockboeken w.o.
			klassiek, betere series ** en gigantische 		
			hoeveelheid Indiase staten, leuke koop
100
* 1138 Israël FDC’s 1948-2007 verhuisdoos met 7
			albums w.o. betere, alsmede 4 ringbanden
			met informatie
50
		 1139 Engeland en gebieden en Frankrijk in 4
			albums w.o. betere ex. (ca.600 stuks)
80
		 1140 Maleise staten, Singapore, etc. in 6 stock			boeken tevens iets diversen
150
		 1141 Engeland en koloniën doos met 2 albums,
			2 ringbanden, 2 stockboeken en doos met
			zegels en albumbladen
50
		 1142 Engelse gebieden in 7 albums/stockboeken
			en albumbladen w.o. minder mooie “Black
			penny”
150
		 1143 Zuid-Amerika vnl. klassiek in 10 stockboeken
			en op albumbladen, hoge cat.
200
		 1144 USA collectie in 3 albums w.o. modern
			postfris en klassiek, leuke koop
200
		 1145 Canada doos met ** postzegelboekjes,
			album, stockboek en zakjes alsmede iets
			USA met hoge frankeerwaarde
200
		 1146 Engelse koloniën in 9 stockboeken
50
		 1147 Engeland 25 ‘Prestige’ boekjes
60
* 1148 USA doos poststukken groot aantal
10
		 1149 USA klassiek doos met stockkaartjes, rond			zendboekjes en mapjes w.o. betere zegels
130
		 1150 Pakistan doos met 2 insteekboekjes, 6
			speciale schriftjes, stockkaarten en enkele
			poststukken, interessant
40
* 1151 Midden- en Zuid-Amerika doos met ca.270
			poststukken w.o. klassiek
60
		 1151a Midden-Oosten doos met rondzendboekjes,
			blokken en poststukken
50
* 1152 Engeland doos FDC’s ca.250 stuks
50
		 1153 Canada doos met boekjes en zakjes w.o.
			veel series postfris 30-er jaren van $10 en
			$20 leuke koop
150
* 1154 Engeland doos met poststukken fdc’s en
			postzegelboekjes
50

ex.1181

		 1155 Australische staten op 19 stockkaarten w.o.
betere zegels, iets fiscaal en perfins
		 1156 USA klassiek doos met zakjes en mapjes
			w.o. diverse stempels
		 1157 Argentinië en Brazilië in doos
		 1158 Canada en USA gebruikt op albumbladen w.o.
			zeer aardig klassiek
		 1159 Midden- en Zuid-Amerika mooie collecties op
			albumbladen en ongebruikte p.w.s.
		 1160 Midden-Oosten in 7 stockboeken en diverse
			zakjes
* 1161 Zuid-Amerika poststukken
F		 1162 USA doos met beter materiaal enorme cat.
		 1163 Marshall eilanden 1984-1994 postfrisse
			collectie op albumbladen
		 1164 USA postfris in doos ca. $610 frankeerwaarde
		 1165 USA ongebruikt resp. postfris in doos, hoge
			frankeerwaarde
		 1166 USA precancels doos met albumbladen, 4
			rondzendboekjes en zakjes
		 1167 Zuid-Amerika klassiek op kaartjes w.o.
			variëteiten één en ander met hoge cat.
		 1168 Engeland en Engelse koloniën met klassiek,
			George VI, Zuid-Afrika etc. leuke koop
* 1169 Israël doos met ca.800 FDC’s
		 1170 Australië doos met postzegelboekje nominaal
			ca. €400++ (ca.200 stuks)
* 1171 Engeland doos met numismatic covers cat.
			£342 (2006)
		 1172 Engelse koloniën klassiek in rondzendboekje
			cat.ca. £2000, alsmede map Sudan
		 1173 Engeland modern postfris ca. £170 nominaal
		 1174 Midden- en Zuid-Amerika in 22 insteek			boeken, aardige koop
		 1175 Midden- Zuid-Amerika doos met 4 dikke
			stockboeken w.o. Mexico, alsmede Michel
			catalogus
		 1176 Engelse koloniën in doos met 15 stock			boeken/cahiers

80
40
60
100
200
50
40
250
50
100
50
50
100
250
10
180
50
100
30
100
60
70

Europa losse nummers
F		 1177 België nrs.1 en 2 op kleine velletje met
			Guilloche druk pr.ex./vrijwel pr.ex. (20c
			iets getint)
100
F		 1178 België OCB nr.113 met stempel “Depot Relais
			Brussel 33”. Schaars pr.ex.
10
* 1179 België 1924 p.w.s. 15 cent met firmaper			foraties “A.D.”
20
		 1180 Bulgarije Mi.67 UMS * cat.150 pr.ex.
20
F		 1181 Denemarken Mi.66 en 81 cat.240 pr.ex.
30
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ex.1185

1187

1192

1188

ex.1195

1189

ex.1198

1190

ex.1199

ex.1191

ex.1200

1182

1183

1204

1205

1206

1207
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ex.1202

ex.1209

ex.1211
ex.1213

ex.1210

1214

1215

F * 1182 Bayern p.w.s. 5 Pfennig met dubbel waarde
			inschrift waarvan één omgekeerd. Schaars
F * 1183 Oldenburg vouwbrief (1854) met Mi.2 en
			langstempel Tossens cat.10++ pr.ex.
* 1184 Würtemberg brief met Mi.25 pr.ex.
F		 1185 Norddeutsche Bund Mi.12, 24a en 24b
			cat.110 pr.ex.
		 1186 Reich Mi.8 cat.400 pr.ex.
F		 1187 Reich Mi.11 cat.500 pr.ex. (attest Basel)
F		 1188 Reich Mi.11 cat.500 pr.ex. (keur Sommer)
F		 1189 Reich Mi.21B cat.800 pr.ex. (attest Brugger)
F		 1190 Reich Mi.30 cat.600 pr.ex. (attest Krul)
F		 1191 Reich Mi.63-66 cat.550 pr.ex.
F		 1192 Duitsland Mi.82A pr.ex. met stempel
			“Stuttgart Telegraph”
		 1193 Reich Mi.nrs.177, 179, 181, 184 en 190
			cat.1206 pr.ex. (zegels met keur, nr.181
			attest Weinbuch)
		 1194 Reich Mi.318b, 329b, 321b, 323b, 326b,
			327b, 329b en 330b cat.1390 pr.ex. (alle
			met keur)
F		 1195 Reich Dienst Mi.nrs.82, 83, 84 en 88 cat.810
			pr.ex. (alle met keur)
* 1196 Bund nrs.113-115 op speciale brief cat.200
			pr.ex.
		 1197 Bund 2 moderne misperforaties Mi.nr.429
			en 1767 pr.ex.
F		 1198 Sovjet Zone Bezirk Berlin 3 Mi.166I-181I
			cat.460 pr.ex. (keur Dr. Böheim)
F		 1199 Berlijn nr.1-20 ** pr.ex. (keur Schlegel,
			84 Pfg niet gekeurd)
F		 1200 Berlijn nrs.21-34 cat.900 pr.ex. (1M en 2M
			keur Schlegel)
		 1201 Duits Nieuw Guinea Mi.106 (incl.1B) en 7-9
			cat.170 pr.ex.

30
10
10
20
40
50
50
80
60
100
20
150
150
100
20
10
80
80
180
30

F		 1202 Marshall Islands M.13, 14 (2 ex.) en 15 met
			penvernietiging vrijwel pr.ex. w.o. “Nauru”
20
* 1203 Duitsland p.w.s. Mi.SFP nr.1 met bijfr.
			cat.80+ pr.ex.
30
F * 1204 Duitsland krant met band van Nederlands
			tuinbouwbedrijf. Leuk
10
F * 1205 Duitsland geïllustreerde reclame p.w.s. met
			volledige inhoud “Kartenbrief” pr.ex.
30
F * 1206 Duitsland brief met Mi.101(2 ex.) naar
			keizerin Augusta Victoria in Amerongen 1919
			gecensureerd!!! de Keizer vertrok kort
			daarna naar Doorn. (schaars)
100
F * 1207 Duitsland 1920 Dienst Mi.57 (2 ex.) op p.w.s.
			met “Schwarzung” keur “Winkler”
20
* 1208 Saargebied 1936 R-brief per “Eilboten” met
			Mi.492 (2 ex.) en Mi.515 van “Gerichtshof
			... Soc. des Nations” schaars
50
F		 1209 Sovjet-zone Bezirk 27 Güstrow Mi.166
			VIII-181 VIII (ex.171 VIII) cat.260 pr.ex.
			(keur Ballschmidt)
50
F		 1210 Sovjet Zone Bezirk 16 Mi.166III-181III
			cat.284 pr.ex. (keur Dr.Böheim)
40
F		 1211 Frankrijk Yv.162-169 ** cat.530 pr.ex.
100
F		 1212 Franse post Jeruzalem Yv.2 * cat.400 pr.ex.
40
		 1213 Frankrijk Yv. luchtpost 37 ** (2 ex.) 2
			ongetande proeven met randstuk pr.ex.
50
F * 1214 Frankrijk 1918 eerste vlucht “Paris-St. Nazaire” 40
F * 1215 Ballon Monté “Gazette des Absents” 7 Janvier
			1871 naar Equancourt (Somme)
50
		 1216 Frankrijk Yv.blok nr.3 ** cat.800 pr.ex.
100
* 1217 Italië prentbriefkaart met stempel “Pelligrino
			int. Scout 1925”
20
		 1218 Liechtenstein Mi.34B cat.450 pr.ex.
40
* 1219 Liechtenstein FDC met Mi.247 cat.360 pr.ex.
50
		 1220 Monaco blok Yv.9 ** en 9A ** cat.655 pr.ex. 70
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1221

1223

1224
1226

1228

1229

1239
1231
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ex.1235

1227

ex.1232

1233

ex.1242

ex.1238

1237

1245

F * 1221 Montenegro R-brief naar Constantinopel via
			It.post (9 maart 1910)
80
		 1222 Oostenrijk Mi.nr.11 type I cat.300 pr.ex.
40
F * 1223 Oostenrijk R-p.w.s. Mi.Pl met bijfr. van
			Wenen naar Kaaden (1875) schaars
70
F * 1224 Polen poststuk (ca.1860) met Mi.nr.1 cat.750
			pr.ex.
100
* 1225 Portugal R-brief met Ceres frankering (1 esc.
			45c) naar Ned. Indië (1920)
20
F * 1226 Portugees India 1950 R-p.w.s. met bijfran			kering van Neura naar Italië
50
F		 1227 Rusland Mi.1 (2 ex.) cat.1500 vrijwel pr.ex./
pr.ex. (one very fine, other average)
150
F * 1228 Rusland geïllustreerde p.w.s. Mi.P91 pr.ex.
			(3 stuks)
30
F * 1229 Rusland geïllustreerde p.w.s. Mi.P91 met
			Zeppelin motief pr.ex. (2 stuks)
20
* 1230 Russische Levant Mi.P1 Constantinopel 1902
			naar Zwitserland
40
F * 1231 Russische post Levant R-brief van Jeruzalem
			1904 naar Duitsland gefr. met 10 para (10 ex.)
			schaars
80
F		 1232 Spanje Cabo Juby Ed.85-101 * (Mi.A64-80)
			cat.460 pr.ex.
70
F		 1233 Spanje Ed.129 * (Mi.119) cat.725 vrijwel
pr.ex. (fine mint, short perf.)
60
		 1234 Spanje Mi.948-949 ** (Ed.1015-1016)
			cat.405 pr.ex.
60
F		 1235 Spanje Mi.975-982 * (979-981 **) Ed.1075			1082 cat.670 pr.ex.
90
F		 1236 Spanje Mi.985-986 ** (Ed.1083A-1083B)
			cat.560 pr.ex.
80
F		 1237 Spanje Mi.987II ** (Ed.1090) cat.480 pr.ex.
40
F		 1238 Spanje Mi.1019-1020 * (Ed.1124-1125)
			cat.615 pr.ex.
90
F * 1239 Spain private stationary 10 cent with add.
			postage scarce
40

1246

ex.1251

ex.1236

ex.1241

1247

ex.1250

ex.1252

* 1240 Vaticaan 1930 R-cover with Yv.38 to Egypt
			scarce
30
F		 1241 IJsland Mi.172-174 cat.4200 pr.ex. (attest
			Svendsen)
800
F		 1242 Zweden Mi.6 en 13 cat.760 pr.ex. (Mi.6
			attest Baseler Prüfstelle)
100
KF 1243 Zweden Mi.85 cat.4500 pr.ex. (attest
			Grønlund)
800
* 1244 Zweden brief met Yv.86-95 (Fa.115-125)
			cat.465++ pr.ex.
50
F		 1245 Zwitserland Mi.6I (Zu.14I) cat.1300 pr.ex.
			(attest Renggli)
130
F		 1246 Zwitserland Mi.7II (Zu.15II) cat.480 pr.ex. 		
			(Befund Renggli)
50
F		 1247 Zwitserland Mi.19 (Zu.21) cat.480 pr.ex.
			(Befund Renggli)
50
		 1248 Zwitserland 13II (Zu.22G) met stempel
			Schoftland cat.20 pr.ex. (attest Bach)
10
		 1249 Zwitserland nr.45-49 (Zu.53-57) cat.850
			pr.ex. (nr.49 Befund Renggli)
80
F		 1250 Zwitserland Mi.nr.58B, 59B, 61B, 62B en 63B
			(Zu.66B-71B) cat.1360 pr.ex. (attest 40 RP
			Liniger)
130
F		 1251 Zwitserland Völkenbund Mi.(1-15 incl . 9z			12z (Zu.1-15 en 9Z-12Z) cat.660 pr.ex.
80
F		 1252 Zwitserland Völkenbund Mi.26-35 (Zu.17,
			27-35) cat.300 pr.ex.
30

- 57 -

1256

1254

ex.1263

ex.1271

1253

ex.1269

ex.1314

ex.1274

ex.1298

1291

ex.1294

ex.1277

ex.1305
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F		 1253 Zwitserland Port Mi.14 (Zu.10) cat.220 pr.ex.
			(attest Bach)
F		 1254 Zwitserland Mi.blok nr.5 ** cat.450 pr.ex.
* 1255 Zwitserland R-brief met “League of Nations”
			met Zu.nr.40 cat.225+ pr.ex.
F * 1256 Zwitserland geïllustreerde p.w.s. “Hotel
			Victoria Bale”

30
80
30
30

Europa in enveloppen
		 1257 België betere zegels op kaartjes w.o. klassiek 150
		 1258 België en Spanje vervalsingen op stockkaartje 20
		 1259 België postzegelboekjes OCB nr.914B **
			cat.200 pr.ex.
20
		 1260 België OCB E1-E6 ** in blok van 4 cat.120
			pr.ex.
10
		 1261 België OCB nrs.675-682 *, 684 * en 688 *
			met opdruk “min 10 per 100” pr.ex.
10
* 1262 Belgisch Congo 13 p.w.s.
20
F		 1263 Bulgarije klassiek op 10 kaartjes hoge cat.
130
		 1264 Denemarken klassiek op 4 kaarten
60
		 1265 Duitsland betere blokken w.o. DDR Karl Marx 80
		 1266 Bayern “Offene Muhlrad Stempel” leuke partij
			met 9 poststukken en ca.140 zegels
80
		 1267 Duitsland Staten en Reich, betere zegels op
			5 kaartjes
150
		 1268 Duitsland ca.1890 lokaal post Hamburg
			(ca.90 stuks)
10
F		 1269 Duitsland eerste emissies Adelaars en
			Staten, leuke koop
150
		 1270 Duitsland diverse betere zegels en post			stukken
130
F		 1271 Betere zegels vnl. Bund en Berlijn op 21
			kaartjes, hoge cat.
100
1272 Duitsland Infla zegels met “Dienstmarke”
			overdruk vermoedelijk zeer hoge cat.
50
* 1273 Saarland en Saar 27 poststukken en één zegel 50
F		 1274 Saargebied Keerdrukken w.o Mi.53AVI *,
			55AVI ** etc cat.260 pr.ex
50
		 1275 Sudetenland kleine collectie met valse
			opdrukken
20
		 1276 Duitse Levant Turkije Mi.51 (21 ex.) cat.1680
			vnl. mooi gebruikt
100
F * 1277 Duitsland 7 betere poststukken w.o. p.w.s.
			“.... Marine Schiffsposten” , Do.X etc.
100
		 1278 Estland diversen met hoge cat. w.o. vals.
			Interessant
40
		 1279 Finland klassiek w.o. herdrukken op 3 kaartjes 50
		 1280 Frankrijk Yv.256 ** en luchtpost 7 cat.207
			pr.ex.
20
		 1281 Monaco blok “100 postzegels” (1985) getand/
			ongetand **
60
1282 Frankrijk 4 specifieke blokken w.o. “Meilleurs
			Voeux” 2005 cat.250 pr.ex.
20
* 1283 Frankrijk en gebieden 4 betere poststukken
			w.o. gebruikt in Alexandrië
100
		 1284 Griekenland Chios Mi.nr.1 (2 ex.) op insteek			kaartje (beide met keur)
20
		 1285 Griekenland en gebieden 12 kaartjes met
			klassiek, leuke koop
100
* 1286 Griekenland ca. 90 poststukken w.o. betere ex. 80
* 1287 Italië en gebieden 2 betere poststukken
40

* 1288 Italië ca.80 poststukken w.o. betere ex.
* 1289 Lombardije Venetië voorfilatelie poststukken
			1830-1860 (17 stuks)
		 1290 Italië en staten op 7 kaartjes
F		 1291 Italië 1863 “Dubbeldruk/proef” met cert.
			Raybaudi
		 1292 Italiaanse staten 5 vervalsingen op insteek			kaartjes
		 1293 Italiaanse koloniën postfrisse complete series
			Sass.ca.800 goed motief
F		 1294 Italië 30 zegels lokaalpost Rimini ca.1875
			schaars
* 1295 Liechtenstein ca.60 poststukken w.o. betere
			FDC’s
* 1296 Litouwen 8 betere p.w.s. met voornamelijk
			“Hebreeuwse” tekst, interessant
		 1297 Luxemburg postfrisse series van ca. €270
F		 1298 Noorwegen diversen klassiek w.o. betere
			stempels en zegels cat.2400+
		 1299 Noorwegen klassiek en iets diversen in 3
			oude rondzendboekjes
		 1300 Oostenrijk engros w.o. Luchtpost vogels
		 1301 Oostenrijk klassiek w.o ca.200 stempels
		 1302 Polen “Back of the Book” op insteekkaartje,
			hoge cat.
		 1303 Portugal klassiek op 10 kaarten
* 1304 Portugal 17 poststukken
F		 1305 Portugal klassiek op 10 kaarten, hoge cat.
		 1306 Portugees Timor 1946 luchtpost opdrukken
			** zegels getint
		 1307 Portugal postzegelboekje kastelen compleet
		 1308 Portugees Timor CE 271-272 **, 287-289 **,
			305-314 */** en luchtpost 15-23 * cat.202
			pr.ex.
		 1309 Portugees Timor sport 1962 ** en uniformen
			1964 ** in blokken van 4
* 1310 Rusland 2 poststukken met “massa” frankering
		 1311 Rusland Wladiwostok Mi.15A ** plakker op
			velrand, compleet velletje van 25 stuks
			cat.175++ pr.ex.
* 1312 Rusland 1866-1901 33 postwaardestukken
			w.o. betere ex.
* 1313 Spanje diverse poststukken w.o. burgeroorlog
F		 1314 Spanje 50 klassieke vervalsingen op 2
			insteekkaartjes, interessant
		 1315 Andorra tussen Ed.47 en 55 ** in blok van 4
		 1316 Spanje en Spaans Marokko op 2 insteek			kaartjes w.o. Burgeroorlog
		 1317 Spanje 2 insteekkaartjes met betere zegels
			en series 40- en 50-er jaren
		 1318 Tsjechoslowakije overdrukken “Slovensko”
		 1319 IJsland postzegelboekjes en blokken
		 1320 IJsland Yv.94-97 * cat.500 pr.ex. (zware
			plakker)
		 1321 Zweden klassiek met hoge cat.
		 1322 Zweden proefdrukken 1937 in diverse kleuren
			en afwijkingen
		 1323 Zwitserland blok Mi.1 “NABA” cat.750 vrijwel
			pr.ex.
		 1324 Zwitserland rondzendboekje met veel betere
			zegels en series o.a. Pax cat.ca.8000 (vlg.
			inzender)
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ex.1334

ex.1359

ex.1327

ex.1368

* 1325 Zwitserland ca.90 poststukken en voorkanten
			met leuke frankeringen
70
* 1326 Zwitserland en Oostenrijk div. poststukken
20
F		 1327 Zwitserland Nations Unies Mi.1-20 ** met
			randstuk (Zu.1-20) cat.600 pr.ex.
70
* 1328 Zwitserland 3 betere Lp. stukken w.o.
			duivenpost 1934
40
		 1329 Europa diversen w.o. Bosnië ongetand en
			Danzig engros
100
		 1330 Scandinavië klassiek op 8 kaartjes
80
		 1331 Estland, Letland, Polen en Bund op 2 stock			kaartjes met betere series
20
* 1332 Zwitserland postwaardestukken 1909-1920,
			19 stuks
20
		 1333 Stockkaarten (10 stuks) met betere zegels
			en series Europese landen cat.16.380 (vlg.
			inzender)
200
F * 1334 Oost-Europa ca.60 poststukken w.o. Bulgarije 60
		 1335 Europa betere zegels op kaartjes w.o. Spanje
			en Nederland
150
Europa in mappen
		 1336 Albanië diversen op kaartjes
		 1337 België klassiek en ongebruikt w.o. veldelen
		 1338 België OCB nrs.F1627/35-10 ** en 20 **
			cat.195 pr.ex.
		 1339 België diversen w.o. betere zegels
		 1340 België spoorwegen, dienst en telegraaf op
			albumbladen

40
50
20
80
30

ex.1354

		 1341 België op insteekbladen w.o. betere
		 1342 Bosnië vrijwel complete collectie op album			bladen w.o. ongetand
* 1343 Bosnië Herzegowina 20 poststukken en 17
			ongetande zegels, leuke koop
		 1344 Deens West-Indië (on)gebruikte collectie
			w.o. nr.1
		 1345 Denemarken klassiek op albumbladen w.o.
			‘Skilling’ waarden
		 1346 Denemarken klassiek op albumbladen w.o.
			betere ex.
		 1347 Bayern “Muhlrad stempels” ca.50 stuks
		 1348 Pruissen 1850-1867 gebruikte collectie op
			stockblad w.o. betere zegels
		 1349 Nord-Deutscher Bund 1868-1870 (on)
			gebruikte collectie op albumblad, hoge cat.
		 1350 Reich map met complete vellen en veldelen
			cat.ca. €6800++ (vlg.inzender)
		 1351 Amerikaanse en Britse zone map met
			complete vellen en veldelen
		 1352 Duitsland blokken w.o. Goethe en veldelen,
			alsmede blokken andere landen
		 1353 DDR betere blokken op insteekblad w.o. blok
			7 overwegend gebruikt
F		 1354 Duitsland lokaalpost ca.800 stuks, prachtkoop
		 1355 Duitsland diversen w.o. Euro frankeerwaarde
		 1356 Finland spoorwegzegels ** w.o. proeven en
			hoge waarden
		 1357 Finland vanaf klassiek op insteekbladen
		 1358 Fiume op albumbladen (cat.3500 vlg.inz.)
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50
80
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100
40
40

ex.1365

ex.1365
ex.1393

F		 1359 Frankrijk ongetande zegels op insteekblad,
			hoge cat.waarde, interessant
		 1360 Frankrijk treinstempels/Courvoisiers collectie
			op albumbladen
		 1361 Frankrijk Yv.3733 ** in compleet vel zonder
			fosfor
		 1362 Frankrijk Yv.3802 ** met fosfor in veldeel
			met rand van 16 stuks
		 1363 Frankrijk en koloniën w.o. beter “Back of
			the Book”
		 1364 Italië Olympische Spelen Mi.1064-1072 op
			speciale folder met handtekeningen
F		 1365 Italië diversen op albumbladen
* 1366 Italië “Exposizione di Milano 1906” 7
			poststukken
		 1367 Luxemburg klassiek en postfris 50-er jaren
			en gros
F		 1368 Noorwegen 1854-1940 (on)gebruikte collectie
			met mooie nr.1
		 1369 Oostenrijk en Levant collectie op album			bladen w.o. betere zegels
		 1370 Oostenrijk klassiek, vogels ongebruikt en
			poststukken Leuke koop
		 1371 Oostenrijk 1945 opdrukken op Hitlerzegels
			op albumbladen
		 1372 Oostenrijk 1850-1940 (on)gebruikte collectie
			op albumbladen, hoge cat.
		 1373 Portugees India collectie op albumbladen
			w.o. betere zegels
		 1374 Portugal diversen w.o. betere blokken
		 1375 Portugese koloniën op albumbladen
		 1376 Portugees Ponta Delgada 1892-1898 (on)
			gebruikte collectie op albumbladen
		 1377 Portugees Quionga, Comp. de Moçambique
			en Lourenço Marquez op albumbladen
			grotendeels ongebruikt

80
30
80
50
50
20
100
30
130
100
40
70
20
100
30
90
30
40
80

		 1378 Portugees Macau 1948-1974 (on)gebruikte
			collectie op albumbladen
		 1379 Portugees Funchal 1892-1897 (on)gebruikte
			collectie op albumbladen
		 1380 Portugees Inhambane 1911-1914 kleine
			ongebruikte collectie op albumbladen
		 1381 Portugees Angra 1892-1905 (on)gebruikte
			collectie op albumbladen
		 1382 Portugees st. Tome en Principe 1949-1970
			grotendeel ongebruikte collectie op album			bladen
		 1383 Portugees Mozambique 1938-1953 (on)
			gebruikte collectie op albumbladen
		 1384 Portugees Madeira 1868-1925 (on)gebruikte
			collectie op albumbladen
		 1385 Portugees Horta 1892-1905 (on)gebruikte
			collectie op albumbladen
		 1386 Portugees Angola 1938-1966 (on)gebruikte
			collectie w.o. betere zegels
		 1387 Portugees Moçambique “mineralen” 1971 in
			blokken van 4
		 1388 Azoren 1868-1926 kleine (on)gebruikte
			collectie w.o. betere zegels en series
		 1389 Portugese koloniën 1868-1950 vnl. gebruikte
			collectie op albumbladen
		 1390 Rusland complete vellen postfris w.o. oud
		 1391 Servië en Montenegro op stockbladen en
			rondzendbladen w.o. stempels
		 1392 Slowakije Mi.2-22 * op albumblad cat.275
			pr.ex.
F		 1393 Spaanse Burgeroorlog (Civil War) 60 blokken
			incl. “blocks in blocks of 4”. Zeldzame koop
		 1394 Spaanse koloniën (on)gebruikte collectie
			op albumbladen w.o. aardig Cuba, etc.
		 1395 Spaans Andorra w.o. Europa 1972 hoofd			zakelijk postfris alsmede Frans Andorra
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ex.1400

ex.1417

ex.1407

ex.1427

ex.1418a

* 1396 Turkije 2 paspoorten w.o. met Griekse
fiscaalzegels en poststukken
* 1397 IJsland speciale prentbriefkaarten en oudere
			FDC’s in 5 mappen
* 1398 Zweden diverse fiscaaldocumenten 1917			1950 (20 ex.)
		 1399 Zwitserland collectie op albumbladen
F		 1400 Betere zegels Europese landen w.o. Duitse
			gebieden
		 1401 Europese landen en Engelse koloniën 5 oude
			kavels met betere zegels
* 1402 Rode Kruis en veldpost WO-I, 16 poststukken
			w.o. Rusland en Albanië
		 1403 Diverse landen in complete vellen of veldelen
			o.a. België en Rusland

50
20
30
98
50
80
20
30

Europa in albums
		 1404 België postfris in 2 stockboeken w.o.
			Eurozegels
		 1405 België 1863-1984 gebruikte, ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in 2 albums
		 1406 België collectie in 2 insteekboeken w.o. iets
			postfris
F		 1407 België 1849-1999 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 Davo albums w.o.
			betere zegels
		 1408 België vnl. gebruikte collectie in 5 insteek			boeken w.o. klassiek alsmede iets Luxemburg
		 1409 België ongebruikt postfris in insteekboek w.o.
			betere zegels, tevens iets Zwitserland en
			Frankrijk
		 1410 België spoorwegzegels en voorafstempelingen
			in 2 insteekboeken w.o. veel zegels met
			stempels

ex.1446

100
60
50
300
80
80
50

		 1411 België 1849-1987 gebruikte, ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere zegels
80
		 1412 België “Back of the Book” grotendeels
			gebruikte collectie w.o. betere zegels
200
		 1413 België 1849-1949 (on)gebruikte collectie in
			DAVO album
70
		 1414 België collectie in 3 insteekboeken w.o. betere
zegels postfris, reclamezegels en fiscaal.
			Interessant
100
* 1415 Belgisch Congo ca.60 poststukken
50
		 1416 Denemarken 1850-1990 vnl. gebruikte
			collectie in Davo
60
F		 1417 Belgisch Congo 1886-1960 grotendeels
			gebruikte collectie in Davo album met veel
			betere nummers
200
* 1418 België postwaardestukken en FDC’s in album 20
F		 1418a België 1849-1987 gebruikte nagenoeg
			complete collectie incl. de blokken in 3
			DAVO albums
800
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* 1419 België diverse brieven in 2 albums w.o.
			klassiek, censuur en Rode Kruis
50
		 1420 Denemarken en Zweden in 2 insteekboeken
40
		 1421 Denemarken spoorwegzegels in stockboek **
			w.o. strippen van 5, blokken, ongetand,
			zonder waarde, etc.
70
* 1422 Denemarken oudere poststukken (ca. 100
			ex.) in Importa album
80
		 1423 Deens West-Indië, Faröer en Groenland
			gebruikte collectie in Safe album w.o. veel
			betere nummers en enkele betere post			stukken, leuke koop
300
		 1424 België referentie collectie vervalsingen vnl.
			1914-1918 (ca.220 stuks) interessante koop 70
		 1425 Denemarken div. vignetten ** w.o. oud en
			iets diverse en raketpost
50
		 1426 Denemarken 1851-2002 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums
100
F		 1427 Denemarken 1951-1987 gebruikte nagenoeg
			complete collectie in 2 Davo albums
500
		 1428 Reich en gebieden 1872-1945 gebruikte
			collectie in insteekboek w.o. betere zegels
150
		 1429 Baden 1945-1959 gebruikte, ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in Lindner album
			w.o. betere zegels en blokken
80
* 1430 Berlijn postbladen cat.ca.600
30
		 1431 Duitsland Reich insteekboekje met variëteiten
			stadspost en bezetting, hoge cat.
100
		 1432 Duitsland Reich in 3 stockboeken
20
		 1433 Reich, Danzig en Saar met aardig ** en hoge
			cat. (Mi.2000+)
100
		 1434 Reich en Duitse staten 1850-1945 (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie w.o.
			betere blokken o.a. blok 3, hoge cat.
400
		 1435 DDR samenstelling */** met betere blokken
60
		 1436 DDR postfrisse collectie met hoge cat.
80
		 1437 Amerikaanse en Britse zone gespecialiseerde
			collectie in 2 dikke stockboeken met hoge cat. 180
		 1438 Geallieerde bezetting Sovjet-zone collectie in
			3 insteekboeken w.o. betere zegels o.a. met
			plaatfouten, hoge cat.
100
		 1439 DDR 1945-1983 (on)gebruikte collectie in 2
			dikke Leuchtturm albums w.o. Sovjet-zone
			en betere blokken
40
		 1440 DDR Port gespecialiseerde collectie in
			Schaubek album met hoge cat.
100
		 1441 Duitse koloniën 1884-1919 gebruikte resp.
			ongebruikte collectie in Lindner album w.o.
			betere zegels alsmede Bohemen collectie
			1939-1945 en Luxemburg
100
		 1442 Berlijn postfris in 2 speciale albums
10
		 1443 Reich en gebieden 1871-1945 alsmede Saar
			en geallieerde zones in dik album w.o. betere 200

ex.1467

		 1444 Duitsland Bund 2 albums met modern w.o.
			€ 56 frankeerwaarde
60
		 1445 Duitsland Berlin 1948-1974 gebruikte, onge			bruikte resp. postfrisse complete collectie in
			luxe SAFE album met hoge cat.
130
F		 1446 Saargebied 1920-1959 (on)gebruikte resp.
			postfrisse nagenoeg complete collectie
500
* 1447 Duitse Rijk ca.34 poststukken w.o. spot			prenten Hitler
50
* 1448 Reich album met 60 vrachtbrieven
20
		 1449 DDR 1945-1990 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in 3 Davo albums w.o. betere zegels,
			blokken en Sovjet-zone
100
		 1450 Duitsland Reich, Bund, DDR en gebieden
			1872-1958 gebruikte resp. ongebruikte
			collectie in Leuchtturm album w.o. betere
			zegels cat.ca.7000 (volgens inzender)
180
		 1451 Oud Duitse staten in Lindner album w.o.
			betere zegels
130
* 1452 Duitsland diverse prentbriefkaarten met
			tentoonstellingsstempels, vlagstempels,
			etc. (ca.160 ex.) in 2 albums
100
		 1453 Duitsland 2 albums met vellen en veldelen
			w.o. Latvija en Zopott
50
		 1454 Duitsland Reich 1872-1945 gebruikte, onge			bruikte resp. postfrisse collectie in DAVO album
			w.o. betere zegels en blokken Leuke koop
250
		 1455 Bund en Berlijn 1949-2004 (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie in 3 Davo albums
			w.o. betere zegels
130
		 1456 Bund 1946-1992 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album w.o. betere series
80
		 1457 DDR 1948-1990 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in 2 Lindner albums en stockboek
70
		 1458 DDR vnl. jaren ‘80 ** in series en blokken
40
		 1459 DDR 1948-1986 gebruikte collectie in insteek			boek w.o. beter materiaal o.a. Mi.bl.6 , ZKD			brieven (7x) en Dienstmarken
100
		 1460 Bund en Berlijn in album, ringband en 2
			insteekboeken w.o. postfris
30
		 1461 Reich stempelcollectie op briefstukken in 2
			insteekboeken
70
		 1462 Bund postfris in dik stockboek cat.ca.5000
50
F		 1463 Faröer gebruikte collectie in stockboek w.o.
			Mi.2-6
100
F		 1464 Finland 1856-1985 vnl.gebruikte collectie
			met betere zegels
200
		 1465 Finland 1875-2004 en Zweden 1858-2005
			in 3 Davo albums
130
		 1466 Finland automaatstroken collectie in
			Schaubek album
20
F		 1467 Finland 1856-1987 gebruikte nagenoeg
			complete collectie in Davo album
450
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		 1468 Finland 1866-2002 (on)gebruikte resp.
			psotfrisse collectie in Davo album
		 1469 Finland postzegelboekjes w.o. met specimen
			alsmede iets Japan en Nieuw Zeeland
		 1470 Fiume collectie in insteekboekje cat.ca. 2300
			(vlgs. inzender)
		 1471 Franse gebieden collectie in Thiaude album
		 1472 Franse koloniën in dik insteekboek
* 1473 Frankrijk beschreven collectie 1705-1875
			betreffend de Franse Postmerken
		 1474 Franse koloniën in insteekboekje w.o. aardig
			Réunion
		 1475 Frankrijk (on)gebruikte collectie w.o. beter
			materiaal in 4 insteekboeken alsmede iets
			Monaco
		 1476 Frankrijk dik Yvert album met stempels
		 1477 Frankrijk 1849-2004 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums
		 1478 Frankrijk modern postfris in 3 albums
F * 1479 Frankrijk poststukken en FDC’s in 2 ring			banden w.o. betere
		 1480 Frankrijk 1850-1997 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums
		 1481 Frankrijk kleine collectie in insteekboekje
			w.o. 2 épreuves de luxe
		 1482 Frankrijk en Liechtenstein in 2 stockboeken
F * 1483 Frankrijk Rode Kruis poststukken en boekjes
			(ca.50 items) bijzondere koop
		 1484 Frankrijk 1862-1960 ongebruikte resp. post			frisse collectie in Davo album, zeer hoge cat.
* 1485 Frankrijk ca.300 poststukken (goed voor beurs)
		 1486 Frankrijk collectie in dik insteekboek w.o.
			betere zegels en postfris
		 1487 Frankrijk en gebieden in stockboek w.o.
			betere zegels alsmede iets andere landen
			(o.a. België)
* 1488 Frankrijk brieven p.w.s. 1814-1900 w.o.
			buitenlandse bestemmingen (137 ex.)
		 1489 Frankrijk partij oud in rommelig insteekboek
			vnl. stempels
		 1490 Frankrijk collectie stempels Parijs op type
			Sage (ca.1400 stuks) w.o. poststukken
		 1491 Frankrijk 1960-1981 postfris nagenoeg
			compleet in insteekboek
* 1492 Frankrijk div. brieven vnl. klassiek (32 ex.)
		 1493 Frankrijk in stockboek w.o. beter gebruikt
* 1494 Frankrijk beschreven collectie briefkaarten
		 1495 Franse koloniën 1850-1940 (on)gebruikte
			collectie w.o. postfris (plakker op velranden)
			in 3 Thiaude albums
		 1496 Griekenland 1861-2005 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums w.o.
			betere zegels
F		 1497 Griekenland gebieden en Kreta in groen
			album w.o. poststukken en betere zegels,
			interessant
		 1498 Griekenland 1906-1951 kleine grotendeels
			postfrisse collectie in Kabe album
		 1499 Griekenland 1861-1987 gebruikte collectie
			in 3 Davo albums w.o. betere zegels
		 1500 Griekenland collectie in 2 insteekboeken
			w.o. klassiek

70
100
50
100
40
400
30
80
40
150
60
130
150
50
30
50
200
50
80
60
100
175
200
40
100
40
70
900
100
250
30
200
30

* 1501 Groenland FDC collectie 1960-1990 w.o.
			aangetekend
50
		 1502 Groenland collectie 1938-1998 */** in
			Lindner T-album
100
		 1503 Hongarije vnl. postfrisse blokken cat.ca. €2000 80
		 1504 Italië in insteekboek w.o. klassiek en betere
			zegels
60
F		 1505 Italië en San Marino grotendeels postfris w.o.
			variëteiten in stockboek, hoge cat.waarde
150
		 1506 Italië en gebieden in 2 insteekboeken w.o.
			betere zegels tevens iets Lombardije Venetië
			met hoge cat.
100
		 1507 Italië 1861-2004 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 Davo albums
130
		 1508 Italië collectie in DAVO album en dik
			stockboek w.o. klassiek
60
F		 1509 Joegoslavië 1931-1999 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in insteekboek
80
		 1510 Luxemburg en Monaco collectie in dik insteek			boek w.o. klassiek en postfris
60
		 1511 Luxemburg 1971-1993 postfrisse collectie
			alsmede Dienst en blokken in Davo album
30
		 1512 Luxemburg 1859-1950 grotendeels postfrisse
			collectie in Davo album
130
F		 1513 Luxemburg 1852-2005 (on)gebebruikte
			resp. postfrisse colectie in Davo album w.o.
			betere zegels
180
		 1514 Luxemburg 1852-1969 (on)gebruikte collectie
			in Leuchtturm album w.o. betere zegels
130
F		 1515 Luxemburg 1852-1987 gebruikte nagenoeg
			complete collectie in 2 Davo albums
500
		 1516 Luxemburg Dienst collectie in insteekboek
			w.o. betere
50
		 1517 Monaco hoofdzakelijk postfris in insteekboek
			hoge cat.
40
		 1518 Monaco 1973-1984 postfrisse collectie in
			2 insteekboeken
40
F		 1519 Monaco 1885-1983 ongebruikte vnl.
			postfrisse collectie met mooi klassiek
300
F		 1520 Noorwegen 1855-1997 gebruikte collectie
			in insteekboek w.o. betere zegels
300
		 1521 Noorwegen 1856-2004 grotendeels gebruikte
			collectie in Davo album
70
		 1522 Noorwegen collectie in Davo album 1883			2005 merendeels gebruikt
80
		 1523 Noorwegen 1855-1987 gebruikte nagenoeg
			complete collectie in 2 Davo albums
300
KF 1524 Oostenrijk 1850-1987 gebruikte nagenoeg
			complete collectie in 3 Davo albums, alsmede
			Oostenrijkse gebieden. Zeer hoge cat.
1500
		 1525 Oostenrijk collectie in dik insteekboek w.o.
			betere zegels en stempels
130
		 1526 Oostenrijk 1850-1920 (on)gebruikte collectie
			in Lindner album w.o. beter zegels
100
		 1527 Oostenrijk 1918-1997 gebruikte, ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in 2 Leuchtturm
			albums w.o. betere series
150
		 1528 Oostenrijk en gebieden Servië in 3 insteek			boeken, leuke koop
130
		 1529 Oostenrijk in 2 albums en stockboek
40
		 1530 Oostenrijk postfris en ongebruikt in insteek			boek, hoge cat.
50

- 65 -

ex.1555

ex.1557

ex.1589
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		 1531 Oostenrijk collectie in 2 dikke insteekboeken
			w.o. klassiek en stempels
60
		 1532 Oostenrijk 1945-1990 postfrisse collectie in
			2 Leuchtturm albums
100
		 1533 Oostenrijk voorraad w.o. klassiek en betere
60
		 1534 Oostenrijk en gebieden collectie in 3 insteek			boeken met hoge cat.
130
		 1535 Oostenrijk postfris in stockboek w.o. Hitler			overdrukken
50
		 1536 Oostenrijk 1850-1980 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in album en 2 insteek			boeken
100
		 1537 Oostenrijk 1945-1982 gebruikte collectie in
			3 Leuchtturm albums w.o. poststukken o.a.
			met Port
80
		 1538 Oostenrijk 1850-1905 gespecialiseerde
			gebruikte collectie in Kabe album, alsmede
			iets Lombardije en Venetië
80
		 1539 Polen in stockboek ‘klassiek’
30
		 1540 Polen postfris en ongebruikt in insteekboek
40
		 1541 Portugal voorraad klassiek in gemengde
			kwaliteit met zeer hoge cat.
150
		 1542 Portugese koloniën 1868-1940 (on)gebruikte
			collectie in Yvert album met veel betere
			zegels en series
1000
		 1543 Portugees Macao 1995-1999 in insteekboek
			met blokken **
40
		 1544 Portugal en Joegoslavië collectie in insteek			boek
40
		 1545 Portugal in insteekboek w.o. Ceres en iets
			klassiek
50
		 1546 Roemenië 1858-1958 (on)gebruikte collectie
			in klemband Hoge cat.
100
F * 1547 Rusland diverse poststukken (ca.50 stuks)
			prachtkoop
100
		 1548 Rusland in 5 insteekboeken w.o. iets klassiek
			en veel blokken
60
		 1549 Rusland en gebieden in 2 insteekboeken
40
		 1550 Rusland collectie in 2 dikke insteekboeken
			w.o. klassiek
80
		 1551 Scandinavië diversen in 2 stockboeken
40
		 1552 Scandinavië collectie in 2 stockboeken w.o.
			klassiek
50
		 1553 Scandinavië in 5 albums en stockboeken
			w.o. postfris Leuke koop
100
* 1554 Scandinavië diverse poststukken (26 stuks)
20
F		 1555 Scandinavië collectie in album en 3 insteek			boeken w.o. betere zegels, alsmede insteek			boekjes Deens West-Indië
150
		 1556 Scandinavië postfrisse collectie in 2 stock			boeken alsmede Ierland
40
F		 1557 Spanje 1850-1945 (on)gebruikte verzame			ling in Davo album
1800
		 1558 Spanje 1856-1997 grotendeels gebruikte
			collectie in 3 DAVO albums
40
		 1559 Spanje 1979-1993 postfrisse collectie in
			DAVO album
50
* 1560 Spanje ca. 150 poststukken in album w.o.
			veel Censuur en leuke stukken
250
		 1561 Spanje klassiek w.o. stempels
50
		 1562 Spanje collectie in 2 insteekboeken w.o.
			betere blokken (o.a. Ed.848)
80

		 1563 Spanje 1946-2005 grotendeels postfrisse
			collectie in DAVO album
90
		 1564 Spanje 1850-2002 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 Davo albums w.o.
			betere zegels
150
		 1565 Spanje aurtomaatstroken postfrisse collectie
			in 2 stockboeken, zelden aangeboden
40
		 1566 Spanje w.b. klassiek en gebieden in
			insteekboek
100
		 1567 Spanje klederdrachten en wapens postfris
			en gros in 2 insteekboeken
20
		 1568 Spanje in 2 dikke insteekboeken w.o. Ed.850
			alsmede iets Italië en Polen
50
		 1569 Spanje 1958-1978 postfrisse collectie in
			Importa album
60
		 1570 Spanje in 2 insteekboeken met honderden
			zegels Ed.588-591 indien echt cat.ca.280.000 50
		 1571 Spanje collectie in album en stockboek w.o.
			klassiek tevens iets Griekenland en Italië
80
		 1572 Spanje 1936-1970 postfrisse collectie in
			album w.o. betere blokken
100
		 1573 Spanje modern postfris in 2 dikke insteek-		
			boeken
70
		 1574 Spanje 1852-1959 grotendeels gebruikte
			restantverzameling in 3 albums en ringband
40
F		 1575 Spain “Civil War” 1936-1939 stockbook with
			ca.220 stamps and ca.50 M/S incl. varieties 200
		 1576 Spaans, Frans en Engels Marokko in 2
			insteekboeken
60
		 1577 Spanje, Griekenland en IJsland in insteekboek
			w.o. betere zegels
80
		 1578 Tsjechoslowakije 4 klembanden met
			Tsjechische albumbladen
10
		 1579 Tsjechoslowakije collectie 1920-1972 in
			insteekboek
50
		 1580 Turkije collectie in stockboek, alsmede Irak
			en Libanon
40
		 1581 Vaticaan 1942-1989 postfrisse collectie in
			3 Lindner albums
100
		 1582 Vaticaan 1852-1968 hoofdzakelijk postfrisse
			collectie in DAVO album
40
		 1583 Vaticaan voorraad postfris in 2 dikke
			insteekboeken
100
		 1584 Ver. Europa 1956-1963 w.o. meelopers in
			stockboek, hoge cat.
30
		 1585 Ver. Europa 1956-1997 grotendeels gebruikte
			collectie in 2 DAVO albums
80
		 1586 Ver. Europa postfris in 3 albums met hoge cat. 60
		 1587 Ver. Europa tot 1994 ** met vele series
50
		 1588 Europa 1956-1978 (on)gebruikte collectie
			in Davo album
60
F		 1589 Europese landen in oud Yvert album met
			vele betere zegels w.o. Griekenland nr.1,
			Engeland S.G.185 (gerepareerd) en “BT”
			perforaties. Hoge cat.waarde
2000
		 1590 Ver. Europa 1949-1992 grotendeels
			gebruikte collectie in 3 DAVO albums
			w.o. betere zegels en series
80
F		 1591 IJsland 1902-1950 grotendeels postfrisse
			collectie in Lindner album
150
F		 1592 IJsland 1873-1987 gebruikte nagenoeg
			complete collectie in Davo album
500
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		 1593 IJsland 1873-2002 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. betere zegels
60
F		 1594 IJsland 1876-1976 (on)gebruikte collectie in
			album, hoge cat.
300
F		 1595 Zweden 1855-1987 gebruikte nagenoeg
			complete collectie in 3 Davo albums
1200
		 1596 Zweden 1855-1980 gebruikte collectie in
			insteekboek w.o. betere zegels
150
		 1597 Zweden stadsposten w.o. ongetand en
			enkele brieven
70
		 1598 Zweden 1855-2005 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums w.o.
			betere zegels
100
		 1599 Zweden, Noorwegen en Finland vnl. gebruikte
			collectie in klemband met veel betere zegels 300
		 1600 Zweden 1855-1943 gebruikte gespeciali			seerde collectie in Vignett album, interessant 80
		 1601 Zwitserland 1850-1970 (on)gebruikte collectie
			w.o. NABA blok, klassiek etc.
450
		 1602 Zwitserland 1862-1850 in 2 insteekboeken
130
		 1603 Zwitserland in insteekboekje w.o. betere zegels,
			tevens andere landen w.o. Duitse staten
60
* 1604 Zwitserland postwaardestukken collectie
			Helvetia en Tell w.o. geïllustreerd (ca.160 ex.) 200
		 1605 Zwitserland stockboekje met klassiek
30
		 1606 Zwitserland in 2 stockboeken w.o. klassiek
40
		 1607 Zwitserland veel staande Helvetia (ca. 850 st.) 80
		 1608 Zwitserland en Oostenrijk in 4 dikke stock			boeken w.o. klassiek met hoge cat.
50

		 1609 Zwitserland 1854-1958 grotendeels gebruikte
			collectie in Davo album
		 1610 Zwitserland 1850-1990 vnl.gebruikte collectie
			in Kabe album
		 1611 Europese landen in dik Yvert album
		 1612 Europese landen klassiek in 2 dikke albums
			w.o. betere zegels, leuke koop
		 1613 Europese landen in 2 stockboeken w.o. beter
			België klassiek en Nederland
		 1614 Europese landen in 2 albums w.o. Scandinavië,
			Nederland en Franse koloniën

60
150
100
250
40
130

Europa in dozen
		 1615 Oost-Europa verhuisdoos met 16 dikke
			stockboeken w.o. klassiek Roemenië
50
		 1616 Tsjechoslowakije en DDR in album en 6
			insteekboeken
50
		 1617 Doos met Zwitserland w.o. proef- en
			toeristische zegels, alsmede Italië en
			België op albumbladen
80
		 1618 Duitsland 6 albums/stockboeken en één map
w.o. Infla en klassiek
100
		 1619 Faröer doos met album en 14 jaarsets (tot
			2011) alsmede insteekboek Denemarken
80
		 1620 België 1849-2011 in 4 Davo albums met o.a.
			hoge frankeerwaarde
250
		 1621 Rusland in 8 albums/stockboeken w.o.
			klassiek
150
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		 1622 België 1849-1991 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 6 Safe albums w.o.
			blokken en betere zegels
		 1623 Bund verhuisdoos met 5 albums en 12
			jaarsets w.o. beter materiaal
* 1624 België verhuisdoos met 10 FDC albums 1955			2000 ca.1000 stuks, alsmede 2 ringbanden
		 1625 DDR verhuisdoos met 4 albums en 7 insteek			boeken w.o. postfris en betere zegels
* 1626 Spanje ca.55 poststukken vnl. één correspon			dentie 30-er jaren
* 1627 Letland, Latvija ca. 100 poststukken w.o.
			pakketkaarten
		 1628 Franse koloniën op bladen en stockboek o.a.
			Indo-China en Libanon
* 1629 Italië beschreven collectie poststukken w.o.
			veel Censuur
		 1630 Bund en Berlijn niet gelopen rondzendboekjes
			cat.ca.3500+ leuke koop
		 1631 Duitsland en gebieden vnl.oud op ruim 50
			insteekkaartjes w.o. variëteiten
* 1632 Tsjechoslowakije doos met ca.60 poststukken
w.o. voorfilatelie (23 ex.)
* 1633 Duitsland diverse brieven v.a. klassiek
F		 1634 Spanje doos met kaartjes en zakjes w.o.
			beter burgeroorlog, ongetand, blokken etc.
			prachtkoop
* 1635 Duitsland diverse inflabrieven in doosje
			w.o. luchtpost
		 1636 Europa klassiek op kaartjes w.o. Rusland
* 1637 Duitsland ca.250 poststukken w.o. betere
			modern geïllustreerde p.w.s.
* 1638 Italië diverse poststukken (ca.180 ex.)
		 1639 Europa postfrisse vellen w.o. Nederland
* 1640 Frankrijk ca.1000 poststukken, leuke koop
		 1641 Liechtenstein 5 jaarsets w.o. 2013
		 1642 Rusland doos met 4 insteekboeken, map
			met complete vellen en doos
* 1643 Duitsland ca.500 poststukken “Fundgrube”
		 1644 Rusland doos met ordner, 2 insteekboekjes,
			7 insteekboekjes en mappen w.o. klassiek
		 1645 Europese landen met ca.50 rondzendboekjes
* 1646 België ca.200 poststukken
		 1647 Reich combinaties op albumbladen, zakjes
			en insteekboek w.o. betere
F * 1648 Duitsland ca.500 poststukken met betere
			ex. zeer leuke koop
		 1649 Europese landen postzegelboekjes in doosje
* 1650 Zwitserland sigarenkist met poststukken 60
			stuks w.o. klassiek
		 1651 Scandinavië doos met postfris en klassiek,
			hoge cat.
		 1652 Oostenrijk doos met vele duizenden zegels
			van vóór 1940
* 1653 Oost Europa collecties, zegels en brieven
			w.o. beter Polen Prachtkoop
		 1654 Duitsland in 4 stockboeken w.o. aardig
			klassiek
		 1655 Doos met 4 albums en 4 stockboeken w.o.
			Ierland, Liechtenstein en Roemenië
		 1656 Portugal en Spanje met koloniën in doos met
			ringband, 2 stockboeken en albumbladen

600
180
60
130
60
100
50
60
150
100
60
40
200
70
100
100
60
100
80
50
60
60
60
50
70
60
200
50
50
100
60
150
100
80
50

		 1657 Doos met 8 rondzendboekjes met Duitsland
			en koloniën Suriname en Zwitserland w.o.
			betere waarden o.a. Pax cat.ca. €20.000
			(vlg.inzender) leuke koop
350
		 1658 Doos met 3 dozen w.o. Tsjechoslowakije en
			Roemenië
50
		 1659 Rusland doos met 3 stockboeken, insteek			kaartjes, poststukken en kistje w.o. klassiek
60
		 1660 Zwitserland doos voorraad gebruikt 2000			2013 in 7 dikke insteekboeken
125
		 1661 Frankrijk engros met 12 stockboeken w.o.
			klassiek en postfris
50
		 1662 Zwitserland doos met 5 albums w.o. postfris
			en betere zegels
200
		 1663 Scandinavië collectie in 5 dikke insteekboeken 100
		 1664 Duisland doos met 10 insteekboeken w.o.
			betere zegels
60
		 1665 Zwitserland 1988-1999 jaarboekjes gestem			pelde zegels (18 ex.)
30
* 1666 België ca.1500 moderne vnl. aangetekende
			poststukken
50
		 1667 Duitsland oude staten en Reich in doos met
			albumbladen hoge cat.
80
		 1668 Doos met 2 albums en 4 dikke insteekboeken
			met Duitsland en Zwitserland w.o. betere zegels 80
		 1669 Rusland doos met 5 dikke stockboeken w.o.
			postfris en blokken, veel materiaal
60
		 1670 Zwitserland doos met 2 albums, insteekboek
			en 9 jaarsets
50
		 1671 Doos met 8 dikke stockboeken met Oostblok			landen
60
		 1672 Doos met Polen, Tsechoslowakije, Roemenië
			en Hongarije op albumbladen w.o. poststukken
50
* 1673 Frankrijk collectie voorfilatelie departementen
1-89 in 5 stockboeken w.o. fleurons (ca.470 ex.) 600
		 1674 Verhuisdoos met 19 insteekboeken met
			voormalige Oostbloklanden w.o. betere zegels 180
		 1675 Verhuisdoos Duitsland 11 stockboeken en doosje 50
		 1676 Duitsland doos met 7 insteekboeken w.o.
			Bund tot 2013 gebruikt en Reich hoge cat.
			waarde, leuke koop
150
		 1677 Liechtenstein 1941-1988 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in doos in 10 albums w.o.
			veel complete velletjes cat.ca.8800
400
		 1678 Duitsland staten en Reich doos met album			bladen en stockkaartjes w.o. betere zegels,
			tevens iets modern
60
		 1679 België 1869-2009 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in 2 dozen met 9 luxe Safe albums
			en 2 insteekboeken, hoge frankeerwaarde,
			alsmede ringband w.o. postfris
500
		 1680 Rusland doos met zakjes w.o. klassiek leuke
			koop
150
		 1681 Frankrijk en koloniën in 9 stockboeken
60
* 1682 Duitsland doos poststukken ca.100 stuks w.o.
			scheepvaart alsmede “rode boekje” Karl Marx 50
* 1683 Scheepspost of scheepvaart in doos vnl.
			Europese landen w.o. klassiek
60
		 1684 Duitsland kantoorpost ca.8 kg
10
		 1685 Europa in 2 dozen met 11 oude Schaubek
			albums w.o. Portugal, Rusland, Duitse staten
			en Turkije, hoge cat.waarde, leuke koop
500
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		 1686 Duitsland diversen w.o. goed Bayern,
			interessante koop
		 1686a Scandinavië in 8 stockboeken, hoge cat.,
			mooie koop
		 1687 Scandinavië doos met 6 albums, stockboek
			en 2 ringbanden w.o. postfris
		 1688 Duitsland doos met Leuchtturm album w.o.
			Reich en 5 nieuwe albums
		 1689 Ruanda, Burundi en Congo verhuisdoos met
			6 luxe albums grotendeels gebruikte collectie
F		 1690 België en Luxemburg verhuisdoos met 5
			albums, 8 insteekboeken, 4 insteekboekjes
			en map en envelop w.o. betere zegels
		 1691 Duitsland doos met 8 stockboeken en 2 oude
			catalogi w.o. Maury
		 1692 Duitsland in 7 insteekboeken vnl.oud w.o.
			veel stempels en ‘Zusammendrücke’
		 1693 Frankrijk en koloniën in doos met 2 albums,
			ringband en 7 rondzendboekjes w.o. postfris
		 1694 Engeland en gebieden doos met albums en
			7 stockboeken
		 1695 DDR doos met 2 albums, 2 dikke stockboeken
			en insteekboekje
F	* 1696 Fiume gespecialiseerde collectie in doos met
			album, albumbladen en enveloppe w.o.
			poststukken
		 1697 Duitsland w.o. Reich in doos met 7 albums
		 1698 Duitsland oude staten, Reich en Bund doos
			met 3 albums, 8 insteekboeken en album			bladen met veel betere zegels
		 1699 Zwitserland 1849-1987 doos met 3 albums
			en 2 stockboeken w.o. klassiek met echt en
			vals, enorme cat.waarde
		 1700 Doos met insteekboek Engelse koloniën, 3
			insteekboekjes, 4 doosjes w.o. Nederland en
			blokken Rusland, alsmede 6 jaarsets Faröer
		 1701 Frankrijk en koloniën in 4 insteekboeken
			w.o. postfris
		 1702 Scandinavië doos met stockkaarten en zakjes
			w.o. betere zegels, hoge cat.
F * 1703 Italië klassiek doos met poststukken w.o.
voorfilatelie, interessant
		 1704 Zwitserland doos met 3 albums, 2 stock			boeken en 2 insteekboekjes w.o. betere
			zegels, hoge cat.
* 1705 Scandinavië doos met 6 albumbladen per
			land w.o. poststukken
		 1706 Doos met 7 albums w.o. Zwitserland en
			Duitsland
		 1707 Doos met 11 stockboeken Europese landen
			met enkele koloniën w.o. betere zegels
		 1708 Zwitserland verhuisdoos met album, 4 stock			boeken en doos met veel zegels w.o. klassiek
		 1709 Reich en Duitsland verhuisdoos met album,
			8 stockboeken, 3 insteekboekjes, stockbladen
			en albumbladen
F		 1710 Tsjechoslowakije 1944-1945 bevrijdingsover			drukken prachtige collectie vnl. complete
			series in 4 albums (ca.5500 zegels)
		 1711 Frankrijk 1850-2001 doos met collectie in 6
			albums en albumbladen w.o. betere zegels en
			blokken, alsmede iets koloniën en Andorra

130

* 1712 Frankrijk 1937-1996 beschreven collectie
			tarieven in 5 ordners (ca.840 stuks)
130
		 1713 Spanje 1850-2011 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in verhuisdoos in 6 Davo
			albums, alsmede insteekboek, hoge frankeer			waarde
300

60

Diversen in enveloppen

100
200

80
200
50
100
50
50
50
200
70
250
300
60

		 1714 Diversen klassiek op kaartjes w.o. beter
			Engelse koloniën
* 1715 Verenigde Naties ca.50 poststukken
* 1716 Diverse poststukken w.o. beter Zeppelin
F * 1717 Luchtpost 3 poststukken w.o. één van Riga
			1928
* 1718 Scheepspost 23 poststukken
* 1719 Paquebot stempels op 22 poststukken vnl.
			Franse stempels, leuk
* 1720 Ongebuikte p.w.s. (ca. 40 stuks)
1721 Diverse nadrukken, vals, fiscaal gebruikt etc.
			op 7 kaartjes
		 1722 Vervalsingen, herdrukken en facsimiles in
			insteekboekje en op insteekkaartje
		 1723 Literatuur “How to detect .. reprints” Harry
			Hilckes (1892)
F		 1724 Beter Engelse koloniën, Ned. Indië, etc. op
			kaartjes, leuke koop
		 1725 Zuid Korea en Vietnam ongetand engros,
			goed voor motief
* 1726 Diversen w.o. beter Ned. Indië en Nederland
* 1727 Diverse poststukken w.o. Nederland
F * 1728 Betere poststukken w.o. “Kamp Ravens			brücke”, beter Zwitserland, etc.
* 1729 Diverse poststukken w.o. aardige ex.
* 1730 Jamboree 19 poststukken
* 1731 Kleine correspondentie uit nalatenschap

80
130
180
180
60
70
200
60
60
600
350

40
10
70
10
50
50
20
200
60
60
20
100
20
20
50

Diversen waaronder motief
in albums en stockboeken

				
F * 1732 Retour gestuurd collectie in album (ca.22
			stuks)
		 1733 Wereldcollectie in Kabe album
		 1734 Wereldcollectie w.o. Cinderella, Coronation
			1937
		 1735 Wereld in dik insteekboek met veel betere
			zegels, alsmede China en Japan
		 1736 Wereld in dik stockboek w.o. Japan, Italië,
			Engelse koloniën en Mexico
		 1737 Fiscaal Hongarije en Mexico in 2 stockboeken
		 1738 Wereld vnl. betere series cat.ca.3000
		 1739 Wereld in 2 ordners w.o. Engelse koloniën
		 1740 Vervalsingen mooi opgezette collectie met
			vele interessante zegels (ca. 900 stuks)
		 1741 Motief Schepen in 3 stockboeken
		 1742 Ned. Indië stukje philatelistische geschiedenis
			in oud voorraadboek Hendrik v.d. Loo
		 1743 Wereld in 3 stockboeken w.o. postfris en
			enkele betere ex.
		 1744 Diversen in 4 stockboeken w.o. veel klassiek
			o.a. Japan
		 1745 Literatuur 8 stuks
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		 1746 Motief Disney in dik insteekboek met veel
			series (ca. 750 st.)
		 1747 Motief Scouting in 2 dikke stockboeken met
			vnl. postfrisse series
		 1748 Tanzania postfris in insteekboek w.o. veel
			Motief
		 1749 Motief Schepen postfrisse collectie in 3
			stockboeken Mooie koop
		 1750 Motief collectie Schepen kleine prachtkoop
		 1751 Literatuur oude Yvert (1921) en dictionaire
			(1901)
		 1752 Fiscaal en Cinderella in 2 stockboekjes
F		 1753 UN collectie in Leuchtturm album w.o.
			UNTEA nr.39-46 **
		 1754 Motief Picasso en gros in 4 insteekboeken
		 1755 Literatuur Album Weeds 3e druk 1905 goud
			op snee, prachtige boeken
		 1756 Wereld vervalsingen div. landen in insteek			boekje
		 1757 Belastingzegels in 2 insteekboekjes, alsmede
			vignetten
		 1758 VN 1952-1992 grotendeels gebruikte collectie
			in 3 albums
		 1759 Diversen met zeer hoge cat. (vlgs. inzender
			9000) in dik stockboek
		 1760 Thema Cinema in 3 albums
		 1761 Religie en Kerst in 4 albums/stockboeken
		 1762 Wereld modern in insteekboek met complete
			series cat.ca. 7000 vlgs. inzender
1763 Perfins in insteekboek met ca. 600 stuks
		 1764 Nederland en Kerstzegels Denemarken in
			2 insteekboeken

ex.1780

40
150
20
350
70
10
50
40
30
70
100
30
60
130
60
50
100
20
40

* 1765 Luchtpost ca. 90 poststukken
		 1766 Diversen in 2 stockboeken met veel klassiek
			(1000-den zegels) o.a. aardig lokaalpost
			China
		 1767 vervallen
		 1768 Stockboek met veel betere zegels gehele
			wereld w.o. China
* 1769 Diverse landen afwisselende partij oude
			poststukken in 2 dikke stockboeken
		 1770 Wereld in 2 insteekboeken w.o. postfris
* 1771 Postwaardestukken ca.105 stuks vnl. geïll.
			w.o. betere ex.
		 1772 Ruimtevaart in album en 2 insteekboeken
			w.o. Rusland
1773 Indiase staten ca.150 fiscale documenten
			met zegels
F * 1774 Censuurbrieven ca.80 stuks w.o. beter Duits
			p.w.s. prima koop
		 1775 Wereld in 2 insteekboeken w.o. betere zegels
			en series w.o. Zuid-Amerika
* 1776 Raketpost ruim 40 brieven 1945-1965 en
			vignetten en proeven
		 1777 Literatuur F. Serrane “Vade-Mecum du
			Specialiste-Expert”, deel I en II (meer dan
			zeer aan te bevelen)
		 1778 Literatuur A. de Haene “..... Faux Timbres
			d’Europe” in goede staat
		 1779 Insteekboek w.o. betere zegels
F * 1780 Diverse poststukken w.o. betere ex.
* 1781 Poststukken wereld grotendeels oudere in 2
albums w.o. Turkije, censuur en voorfilatelie
			Nederland ca.100 stuks
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		 1782 Wereldcollectie in Schaubek w.o. lokaalpost
			Noorwegen
		 1783 Fiscaal in 2 stockboekjes
F		 1784 Wereldcollectie 1840-1906 w.o. beter Nederland
		 1785 Wereldalbum Schwanenberger 1840-1890
			w.o. aardig lokaal Zwitserland
		 1786 Wereldcollectie 1840-1890 in zwaar “Reform”
			album
		 1787 Twee dikke stockboeken met ca.8500 zegels
			met veel (semi) klassiek
1788 Stockboek met ca.1100 firmaperforaties w.o.
			vele betere ex. o.a. van Nederland
* 1789 Album met 33 poststukken w.o. betere ex.
		 1790 Wereld grotendeels postfris in 2 dikke albums
			w.o. betere zegels, hoge cat.waarde
		 1791 Diversen in 2 stockboeken w.o. China en japan
F * 1792 Postwaardestukken ca.220 stuks in 2 albums
			w.o. geïllustreerde kaart “Pretoria”
* 1793 Poststukken wereld ca.160 stuks met thema
			w.o. Albert Schweizer

ex.1800

150
50
350
250
400
10
150
40
130
40
100
60

		 1794 Verenigde Naties postfris engros in ringband
		 1795 Schepen en Haven motief in 2 stockboeken
F * 1796 Expeditiepost in ringband w.o. bijzondere o.a.
			één met handtekening Amundsen
		 1797 Wereld in dik insteekboek met vele betere
			zegels, hoge cat.waarde
		 1798 Wereld in 2 dikke stockboeken w.o. postfris
		 1799 Schelpen postfris motief in stockboek
F * 1800 Diverse poststukken w.o. veel betere ex.
			(ca.90 stuks)
* 1801 Zuid-Amerika album met ca.60 stuks
		 1802 Duitsland, Liechtenstein en Griekenland in
			3 albums
		 1803 Wereldcollectie in oud Schaubek album
F * 1804 Prentbriefkaarten (ca.70 stuks) w.o. geïll.
			p.w.s. aardige koop
		 1805 Fiscaal in 4 insteekboeken
		 1806 Cinderella en vliegtuigen op zegels (ca.80
			stuks). Leuk.
		 1807 Diversen in stockboek w.o. Italiaanse staten
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50
40
80
350
80
70
250
40
60
125
150
50
30
10

ex.1808a

Diversen in dozen
				
		 1808 Doos met 3 albums en 2 stockboeken w.o.
			Zuid-Amerika
F		 1808a Doos met 7 rondzendboekjes Duitsland,
			Zwitserland en USA. Restwaarde ca.20000
			Euro (cat ca.55/60000) interessante koop
F		 1809 Wereld doos met 28 insteekboekje w.o.
			betere zegels
		 1810 Verhuisdoos wereld met doos en doosjes zegels
			w.o. Brazilië, Portugal en Azië, leuke koop
		 1811 Doos diversen w.o. oude rondzendboekjes,
			leuke koop
		 1812 Collectie treinen in 9 insteekboeken met
			veel verschillende
		 1813 Doos met 10 stockboeken w.o. betere
			gebruikt Duitsland en postfris Zwitserland
		 1814 Doos met 4 insteekboekjes, stockbladen en
			een map w.o. Engeland en gebieden, alsmede
India fiscaal
		 1815 Diverse landen in 6 insteekboeken w.o. veel
			postfris o.a. Thailand en Syrië
		 1816 Diversen in insteekboeken
		 1817 Joegoslavië en Nederland Gulden zegels
		 1818 Doos met ca.115 gelopen rondzendboekjes
			restwaarde ca. €1800+
* 1819 Doos met honderden poststukken w.o.
			censuur Frankrijk en Duitsland alsmede
			Engelse koloniën
		 1820 Duitsland Bund en DDR in 6 albums w.o.
			rolzegels en boekjes
		 1821 Diversen w.o. Australië en poststukken
		 1822 Diversen in 14 insteekboeken w.o. Europa
		 1823 Doos met van alles
		 1824 Doos met 6 vnl. goed gevulde stockboeken

80
500
130
50
40
100
200
30
150
100
40
60
130
50
80
100
30
100

		 1825 Doos met honderden rondzendboekjes met
			vele zegels, grotendeels Europa
		 1826 Motief Honden postfrisse resp. licht gebruikte
			collectie in 5 albums
		 1827 Collectie textiel in 14 banden met vele
			kleurijke kaarten
		 1828 Motief verhuisdoos met 19 stockboeken, 2
			dozen en insteekkaartjes, veel zegels
* 1829 Doos met ca. 700 postwaardestukken w.o.
			Bayern ca.30 ex. “Landesausstellung” 1905
			gebruikt
		 1830 Rondzendboekjes 20 stuks in doos met
			Nederland en overzeese gebieden, Hong
			Kong, Zwitserland en Duitsland cat.ca.8500
			(vlg. inzender) 6 boekjes niet geteld
		 1831 Twee boeken met ca. 8000 zegels met veel
			thema
		 1832 Rusland in 7 albums/insteekboeken
		 1833 Doos met albumbladen w.o. Engeland en
			koloniën, China, etc., zeer hoge cat.
* 1834 Doos met enveloppen w.o. Engelse koloniën.
			Verzamelaar heeft toentertijd (80-er jaren)
			ruim 9000 gulden betaald, interessant
		 1835 Motief Paarden collectie vnl. postfris in 12
			albums Mooie koop
		 1836 Postfrisse blokken Motief w.o. Mongolië
		 1837 Scandinavië diversen klassiek en Falklands
* 1838 Oostenrijk (on)gebruikte en postfrisse
			collecties in 5 albums
		 1839 Sigarenbandjes en postzegels in 12 albums
			w.o. WWF collectie. vooral de sigarenbandjes
			zijn leuk
		 1840 Verhuisdoos met album, 4 stockboeken, 8
			insteekboekjes en 7 doosjes w.o. Japan,
			postfris en betere zegels

- 74 -

150
150
50
50
130

180
100
40
200
250
350
50
100
80
35
130

ex.1850

ex.1809

ex.1850

		 1841 Oostenrijk en Engeland w.o. goed klassiek
			in 8 Davo albums
280
* 1842 Doos met poststukken Frankrijk en post			waardestukken Nederland, alsmede iets USA 50
		 1843 Doos met 4 rondzendboekjes w.o. Reich,
			Berlijn, Zwitserland en Ned. gebieden cat.
			ca.8500, tevens iets USA w.o. Scott 1686-9 180
		 1844 Brazilië 1991-1992 ca. 120 postfrisse vellen
			w.o. complete series
80
		 1845 Motief Bloemen in doosje op albumbladen,
			3 rondzendboekjes en enveloppen
50
		 1846 Wereld doosje met mappen en enveloppen
			met grotendeels postfris materiaal
50
		 1847 Doos met 7 albums en stockboeken w.o.
			Zwitserland en Rusland
70
* 1848 Luchtpoststukken in 10 albums en 1 album
			met foto’s (ca.1000 stuks)
180
		 1849 Thema in doos met 5 albums/stockboeken
70
F * 1850 Tweede Wereldoorlog collectie poststukken in
			13 albums en één “Feldpost” doos (ca.1600
			stuks), interessante koop in 2 verhuisdozen 800
		 1851 Verhuisdoos met 22 insteekboeken, een
			presentatieboekje Spanje en 6 insteekboekjes
			met veel materiaal w.o. betere zegels
130
		 1852 Doosje telefoonkaarten w.o. oude ex.
20
*1852a Leger des Heils diverse zegels en FDC’s
40
		 1853 Doos met 3 albums, stockboek en insteek			kaart met VN en wereldalbum
50
		 1854 Wereld doos met 7 stockboeken, 6 insteek			boekjes en enveloppen
50
		 1855 WWF in 5 verhuisdozen met veel velletjes
			nagenoeg compleet
500

		 1856 Diversen op kaartjes, in zakjes w.o. aardig
			materiaal
40
		 1857 Doos met Russisch China, Korea, België etc.
			leuke koop
60
* 1858 Diverse brieven w.o. censuur
70
* 1859 WO-I en WO-II brieven in doos ca.100 stuks 100
* 1860 Doos poststukken, leuk
50
		 1861 Diversen w.o. klassiek
60
		 1862 Diversen in 17 stockboeken
80
		 1863 Diversen postfris
60
		 1864 Wereld verhuisdoos met doosjes, zegels, w.o.
			landen en motief, veel zegels
60
		 1865 Verhuisdoos met 2 albums en 16 insteek			boeken w.o. postfris
50
		 1866 Wereld in 18 stockboeken w.o. veel **, Franse
			en Engelse koloniën
50
		 1867 Doos met 16 stockboeken, doosjes, bladen, etc. 70
* 1868 Verhuisdoos poststukken w.o. kerstmotief
30
		 1869 Collectie WWF in 9 luxe albums en diversen in
			8 stockboeken en doosjes in 2 verhuisdozen 100
		 1870 Verhuisdozen 3 stuks met albums, stock			boeken, doosjes en zakjes w.o. Nieuw Guinea
			en postfris Nederland 90-er jaren
100
		 1871 Verhuisdoos met 3 dozen met zakjes wereld
			en doos met Nederland
50
* 1872 USA brieven en pws in 3 schoenendozen
			(1500+ stuks)
30
		 1873 Verhuisdoos met 2 albums en 15 insteekboeken
60
		 1874 Diverse landen in insteekboeken, op bladen
			en in zakjes
70
		 1875 Verhuisdoos met album, 10 insteekbladen,
			ringband, 5 insteekboekjes en albumbladen
70
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		 1876 Verhuisdoos met 3 albums, 3 ringbanden en
			12 insteekboeken
50
		 1877 Verhuisdoos met 5 albums, 5 insteekboeken,
			ringband, mapjes en zakjes w.o. Spanje
50
* 1878 Doos met ca.1800 poststukken en FDC’s
50
		 1879 Verhuisdoos met 3 albums, 6 stockboeken, 5
			insteekboekjes, trommel en 34 jaargangen
			Nederland 80- en 90-er jaren, veel postfris
60
		 1880 Verhuisdoos met 4 ringbanden, 10 insteek			boeken, mappen en doosjes
50
		 1881 Verhuisdoos wereld met 8 insteekboeken,
			ordner, dozen en zakjes
50
		 1882 Verhuisdoos motief in zakjes en doosjes
50
* 1883 Doos poststukken en iets zegels
50
		 1884 Motief verhuisdoos met 7 albums en 2 insteek			boeken w.o. WWF en Olympische Spelen
50
		 1885 Verhuisdoos met 3 albums w.o. motief lucht			post, 2 ringbanden en 8 insteekboeken w.o.
			Vietnam
60
		 1886 Verhuisdoos met 5 dozen met zakjes Europese
			landen w.o. betere zegels, partij met avontuur 100
		 1887 Verhuisdoos met dozen w.o. kantoorpost en
			postfris Nederland
50
		 1888 Duitsland Bund w.o. boekjes en combinaties
			in 4 stockboeken, EDB (ca.470 ex.), hoge cat. 70
		 1889 Verhuisdoos wereld in 22 stockboeken en 4
			insteekboekjes
70
* 1890 Verhuisdoos met van alles w.o. betere
			prentbriefkaarten
50
		 1891 Verhuisdoos wereld met 2 dozen w.o. zakjes
			en insteekboekjes
50
		 1892 Verhuisdoos met 3 albums (leeg) enkele
			stockboeken, zakjes, doosjes en mapjes,
			alsmede iets literatuur
50
* 1893 Diverse poststukken w.o. Russische aandelen 20
		 1894 Verhuisdoos wereld met 21 stockboeken en 5
			insteekboekjes
70
		 1895 Rembrandt motief op port betaald zegels
			Nederland in 6 luxe albums, hoge aanschafprijs
50
		 1896 Verhuisdoos met 26 insteekboekjes w.o.
			betere zegels, alsmede 2 dozen, kistje,
			lege rondzendboekjes en loupen
100
		 1897 Doos met zakjes, enveloppen, albumbladen
			en FDC’s
50
		 1898 Verhuisdoos met ringband, stockboek motief
			schepen, rondzendboekjes, doos met post			stukken en trommel met heel veel zegels
60
		 1900 Wereld in 2 dozen met 28 insteekboeken,
			2 insteekboekjes en 2 schoenendozen, veel
			zegels
80
		 1901 Doos met 7 stockboeken w.o. Nederland
50
		 1902 Wereld verhuisdoos met 4 albums w.o.
			Nederland in stockboeken, FDC’s etc
60
		 1903 Grote doos met 17 stockboeken w.o. Motief
40
		 1904 Treinen en Olympische Spelen in 7 luxe
			albums, kistje en albumbladen, hoge
			aanschafprijs
80
		 1905 Wereld verhuisdoos met 5 albums, 3 ring			banden, 9 stockboeken en 2 insteekboekjes
			en map
60
* 1906 Doos met ca.500 poststukken
50
		 1907 Verhuisdoos met doos, kistjes en zakjes wereld 50

		 1908 Doos met 5 albums w.o. Engelse koloniën en
			Zuid-Amerika
60
		 1909 Doos met 311 rondzendboekjes w.o.
			Zwitserland en Duitsland, veel zegels
80
		 1910 Doos met 12 stockboeken Zuid-Amerika
50
		 1911 Verhuisdoos met restanten
10
		 1912 Diversen in kistjes, boeken, dozen en zakjes
50
		 1913 Verhuisdoos met 5 albums, 4 stockboeken,
			2 insteekboekjes en een doos
50
		 1914 Verhuisdoos met 4 albums, 13 insteekboekjes
			en albumbladen
50
* 1915 Doos wereld poststukken, FDC’s en enkele
			maximumkaarten
50
		 1916 Doos wereld met 2 albums, 6 stockboeken,
			12 insteekboekjes, mappen, zakjes etc.
50
		 1917 Doos met 2 stockboeken, 3 insteekboekjes,
			albumbladen USA, postfris Nederland
50
		 1918 Doos wereld met stockboeken, mappen,
			zakjes, poststukken en albumbladen w.o.
			Faröer postfris
60
		 1919 Verhuisdoos met 2 dozen, kratje en blik w.o.
			postfris Luxemburg
50
		 1920 Verhuisdoos met doosjes, album en album			bladen w.o. Reich
50
		 1921 Motief voetbal en Olympische Spelen in 8
			luxe albums, hoge aanschafprijs
80
		 1922 Album, stockboeken en stockboekjes w.o.
			leeg, maar ook klassiek in gemengde kwaliteit 30
		 1923 Verhuisdoos met 3 albums w.o. WWF, 2
			ordners en 13 insteekboeken w.o. kleintjes
50
		 1924 Diversen w.o. boekjes, presentatiemapjes en
			stockboeken met aardig **
60
		 1925 Verhuisdoos met album, 17 stockboek(jes)
			w.o. Portugal, Finland en Denemarken
60
* 1926 FDC’s in 15 verhuisdozen ca.48.000 stuks,
			veel Nederland met o.a. Kinderblok nr.854
			(ca.300 ex.)
900
		 1926a Motief doos met 8 insteekboeken, 8 insteek			boekjes en 2 ringbanden w.o. beter materiaal 60
		 1927 Wereld verhuisdoos met 21 insteekboekjes, 3
			boxen en zakjes, veel zegels
60
		 1927a Bund collectie in 8 albums
60
		 1928 Wereld verhuisdoos met 22 insteekboeken
			w.o. betere materiaal
80
		 1929 Verhuisdoos met 4 albums, 8 insteekboeken,
			doos en albumbladen w.o. betere zegels
60
		 1930 Wereld verhuisdoos met 18 stockboek(jes)
			en ringbanden en een ringband met bank			biljetten
60
		 1931 Wereld verhuisdoos met album, map en 19
			insteekboeken w.o. aardig materiaal
60
		 1932 Verhuisdoos met 16 albums/stockboeken
50
		 1933 Diversen in 3 doosjes w.o. zwarte kaartjes,
			zakjes en zegels met hoge cat.
200
		 1934 Verhuisdoos met nalatenschap in wereld			albums en zakjes w.o.leuk materiaal
150
		 1935 Verhuisdoos 16 albums/insteekboeken w.o.
			Indonesia, Memel en postfris
60
		 1936 Verhuisdoos met 15 stockboeken w.o. betere 100
		 1937 Verhuisdoos met 7 albums, een stockboek,
			7 insteekboekjes en 2 enveloppen w.o. aardig
			Nederland
130
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		 1938 Diverse albums poststukken
10
		 1939 Wereld 10 insteekboeken
50
		 1940 Azië doos met 11 goedgevulde stockboeken
			w.o. Japan
60
		 1941 Diversen gebruikt in 13 goed gevulde boeken 50
* 1942 Diverse poststukken met veel €2 en €3
			stukken (ca.180 ex.)
100
		 1943 Engelse, Franse en Portugese gebieden op
			oude albums
100
		 1944 Doos met albumbladen, rondzendboekjes,
			zakjes, insteekkaartjes w.o. leuk materiaal
			o.a. Engelse koloniën, leuke koop
100
* 1945 Diversen w.o. aardig klassiek Duitsland
60
		 1946 Doos met Schwanenberger album, 2 ringbanden,
			map, 7 insteekboeken en 2 jaarboeken
50
		 1947 Motief “famous ships”en WO-II in 4 luxe albums50
		 1948 Diversen in 12 goed gevulde stockboeken
50
		 1949 CEPT vijf lege luxe albums
10
		 1950 Doos met 12 stockboeken en/of mapjes
40
		 1951 Azië doos met 8 stockboeken w.o. China en
			Japan
50
		 1952 Doos met 2 albums en 6 dikke stockboeken
			w.o. Engelse koloniën en Duitsland
80
		 1953 Uitzoekpartij in oude zakjes, insteekboekjes,
			etc.
70
		 1954 Bund doos met 7 luxe albums w.o. postfris
60
		 1955 Doos met 4 stockboeken w.o. Engelse koloniën
			en Iran
40
* 1956 FDC’s w.o. voolopers, etc.
10
* 1957 FDC’s en blokken w.o. PRC reprint sportserie 10
* 1958 Doos met ca.500 FDC’s
10
		 1959 Doos met 8 stockboeken
20
		 1960 Doos met stockboek en Engelse koloniën in
			Davo albums
60
		 1961 Wereld in 4 albums en 12 stockboeken
60
		 1962 Wereld verzamelingen in 11 albums en
			stockboeken w.o. aardig materiaal
100
		 1963 Wereld doos met 9 insteekboeken w.o. China
			en Macau en doosje met insteekkaarten motief 50
		 1964 Diverse klassiek w.o. Nederland
60
		 1965 Doos wereld op albumbladen w.o. Azië en
			Engelse koloniën
50
		 1966 Doos met wereld in zakjes, veel zegels
60
		 1967 Doos met 2 albums, 6 insteekboeken en 4
			insteekboekjes w.o. betere zegels
80
		 1968 Presentatie cassette met postfris w.o. beter
			Spanje
50
* 1969 Diverse poststukken w.o. betere ex. o.a.
			waardebrief Veth, etc.
80
		 1970 Doos met album met poststukken, 2 dozen
			en jaarsets van Aruba en Faröer
50
		 1971 Doos met 7 stockboeken w.o. Rusland motief
			en postfris Nederland
60
* 1972 Poststukken klassiek in doos, 40 stuks w.o.
			censuur, POW, India en Turkije
100
		 1973 Frankeergeldig zonder gom diverse landen
			w.o. Engeland £152 en Canada $226
60
* 1974 Doos met moderne poststukken, groot aantal 20
		 1975 Doos met 12 stockboeken
30
		 1976 Doos met album, 12 insteekboeken wereld
			en 3 jaargangen USA
50
		 1977 Doos met 12 stockboeken en 2 jaarsets Canada 70

		 1978 Diverse landen doos met ruim 200 rondzend			boekjes
80
		 1979 Lundy doos met stockboek en complete
			velletjes en veldelen w.o. 100 complete
			luchtpostseries, interessant
50
* 1980 Prentbriefkaarten doos met ca.100 stuks
			w.o. USA
40
* 1981 Diverse poststukken w.o. België
10
		 1982 Doos wereld met zakjes en losse zegels w.o.
			Zuid-Amerika
50
* 1983 Doos met poststukken w.o. oudere met iets
			Engeland en koloniën
50
		 1984 Wereld doos met insteekkaartjes w.o. postfris
			en betere zegels
50
* 1985 Doos met 6 albums en 2 mappen met brieven
			en FDC’s w.o. betere o.a. Engelse koloniën,
			tevens iets postfris materiaal
60
		 1986 Wereld doos met 12 insteekboeken diverse
			landen w.o. Perzië en Mexico
60
* 1987 Poststukken in doos hoofdzakelijk klassiek en
			Europese landen
50
* 1988 Doos poststukken
50
		 1989 Doos literatuur met 5 oude Yverts 20/30-er
			jaren en 4 oude Nederlandse catalogi en
			een Michel Farbenführer
20
		 1990 Duitsland doos met 2 insteekboeken, album
			met p.w.s. en insteekkaarten w.o. Reich
50
		 1991 Duitsland w.o. Bund en DDR doos met 8
			albums/insteekboeken, mapjes en album			bladen hoge cat.
60
		 1992 Motief doos met 4 insteekboeken, insteek			boekje en map
50
* 1993 Wereld doos met poststukken w.o. betere
40
* 1994 Wereld poststukken grotendeels oudere in
			schoenendoos ca.300 stuks w.o. betere
60
		 1995 Klassiek op 25 Hawidkaartjes
70
* 1996 Azië diverse poststukken w.o. Ceylon (ca.220
			stuks)
50
* 1997 Ruimtevaart motief poststukken en FDC’s
			ca.150 stuks. alsmede enkele albumbladen
50
		 1998 Doos met oude plaatjes netjes gesorteerd
			op type, ca.2840 stuks (mooi voor Ebay)
50
		 1999 Doos met ca.200 stockkaartjes w.o. IJsland,
			Nederland en postfris
50
		 1999 vervallen
0
* 2000 Diversen w.o. Siam, Luxemburg en Midden			Oosten
100
* 2001 Doos poststukken
100
		 2002 Postzegelboekjes doos met ca. 150 stuks
			w.o. Engelse koloniën
60
		 2003 Diverse landen, uitzoekpartij in zakje, waarbij
			oud materiaal en modern postfris
70
		 2004 Wereld doos met 14 insteekboekjes w.o.
			Zuid-Amerika
50
		 2005 Doos met stockkaartjes w.o. betere zegels
40
		 2006 Doos met stockboekjes, 2 ringbanden post			stukken, stockbladen en speciaal boek USA
50
		 2007 Wereld in doos rondzendboekjes en restanten,
			veel zegels
60
2008 Doos fiscaalzegels op albumbladen, mooie koop 60
* 2009 Diverse brieven in ringmap en los in doos
30
		 2010 Zwitserland, Engeland en koloniën in 5 albums
100
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		 2011 Diversen in 10 grote en 8 kleine insteekboeken
			w.o. Duitsland, iets China en doosjes en zakjes 70
		 2012 Doos motief met album, ordner, 4 ringbanden,
			2 insteekboeken, 3 stockbladen (met variëteiten)
			en doos blokken
50
		 2013 Doos met zakjes, stockboeken, poststukken etc. 20
* 2014 Uitgeprijsde stock (ca.€4000) en wat
			restanten een en ander met betere stukken
80
		 2015 Doos met 91 rondzendboekjes w.o. postfris,
			hoge restwaarde
60
		 2016 Doos met 7 dikke insteekboeken, w.o. Portugal
			en koloniën
80
		 2017 Doos met 8 stockboeken w.o. motief en Hongarije 50
* 2018 Zeven kleine albums met FDC’s
20
* 2019 Doos poststukken
10
2020 India fiscale documenten in doos
10
		 2021 Doos met bundels en zakjes
50
* 2022 Diverse brieven w.o. Engelse koloniën
20
		 2023 Doos met 12 albums/stockboeken
50
* 2024 Diverse poststukken w.o. betere ex.
100
* 2025 Doos met poststukken en FDC’s w.o. betere
80
		 2026 Doos met 2 albums, 6 insteekboeken,
			insteekboekje en map w.o. postfris en
			betere zegels blokken
80
* 2027 Napoleon motief collectie met vooral prent			briefkaarten (ruim 300 stuks)
80
* 2028 Diverse poststukken
20
		 2029 België doos met 7 dikke stockboeken
50
		 2030 Wereld doos met stockkaartjes en zakjes w.o.
			postfris en een speciale Chinese catalogus
60
		 2031 Wereld doos met albumbladen, stockbladen
			en kistje w.o. klassiek
60
* 2032 Cameroun ca.140 FDC’s
10
		 2033 Doos met Rusland, China, etc. in 4 stock			boeken, aardige koop
80
		 2034 Wereld doos met 4 oudere albums, 3 ring			banden en stockboek, veel zegels
60
		 2035 Japan telefoonkaarten 20.000 stuks in 2 dozen 50
		 2036 Doos wereld met stockboekje en stockkaarten 40
* 2037 Doos met ruim 250 poststukken met vele
			“kleinere” leuke stukken
100
		 2038 Wereld klassiek in archiefdoos w.o. betere
			zegels
100
		 2039 Doos met 8 insteekboeken w.o. Zuid-Amerika
			en Zwitserland
80
		 2040 Doos met 9 stockboeken w.o. USA en Nederland
			alsmede jaarboek Ierland en boek Zweden
80
* 2041 Doos FDC’s
10
* 2042 Diverse poststukken w.o. fiscaalzegels
60
* 2043 Doos poststukken (ca.200 stuks)
200
* 2044 Doos met FDC’s Israël en Nederland w.o.
			Eurozegels
50
* 2045 Scheepvaart doos met prentbriefkaarten,
			poststukken en FDC’s, ca.1500 stuks,
			interessant
60
		 2046 Wereld doos met 2 albums, ringband en 8
			stockboeken w.o. USA
50
* 2047 Collectie brieven, p.w.s. en FDC’s in 33
			albums w.o. Nederland 1e emissie in 3
			verhuisdozen
250
		 2048 Grote doos met stockboeken w.o. Frankrijk
			en Duitsland
50

		 2049 Grote doos met 26 albums/stockboeken w.o.
			leuk Scandinavië
		 2050 Unicef en Jaar van het Kind motief verhuis			doos met 9 speciale albums
		 2051 Doos met 15 stockboeken w.o. Zuid-Amerka
			en proefvelletjes Franse koloniën
		 2052 Bananendoos met 18 stockboeken
		 2053 Wereld verhuisdoos met 20 stockboeken w.o.
			leuk materiaal
		 2054 Verhuisdoos met stockboeken, kistjes en
			zakjes w.o. Duitsland en lucifermerken
		 2055 Verhuisdoos met 3 boxen w.o. VN en doosjes
			met zakjes
* 2056 Diverse zegels en poststukken
		 2057 Verhuisdoos wereld met 5 ringbanden, 15
			stockboek(jes)
		 2058 Afwisselende partij in 13 insteekboeken, op
			insteekkaarten, in zakjes
		 2059 Bovenmaatse verhuisdoos gevuld met
			restanten van een losbandig postzegelleven
		 2060 Verhuisdoos met dozen, FDC’s en insteek			kaartjes
		 2061 Diversen in 11 albums en stockboeken w.o.
			Nederland
		 2062 Verhuisdoos met 21 stockboeken met veel
			zegels
		 2063 Verhuisdoos met kaartjes, poststukken en
			veel meer
		 2064 Verhuisdoos met 2 boxen met VN, 2 ring			banden, boekjes DDR, een kistje, alsmede
			blik w.o. betere zegels
		 2065 Motief verhuisdoos met 23 stockboeken en
			2 insteekboekjes
		 2066 Verhuisdoos met 19 stockboek(jes) vnl. Europa
		 2067 Wereld verhuisdoos met album, 11 stock			boeken en 3 doosjes w.o. Spanje en Canada
			(klassiek)
		 2068 Wereld in 4 verhuisdozen met stockboeken,
			insteekboekjes, kistjes, enveloppen en
			kilowaar partij met avontuur
		 2069 Verhuisdoos met 4 albums, 3 insteekboeken,
			albumbladen w.o. postfris, 3 jaarsets w.o.
			China (2005)
		 2070 Verhuisdoos met 17 stockboeken vnl.
			gebruikt materiaal
		 2071 Doos met 17 grote en kleine stockboeken,
			4 albums FDC’s
		 2072 Verhuisdoos vol met o.a. moderne Oosten			rijkse boekjes, jaargangen, klassiek etc.
		 2073 Verhuisdoos met 3 albums, 7 stockboek(jes) etc
		 2074 Bananendoos met 16 stockboeken
		 2075 Verhuisdoos met 17 albums, stockboeken
			en mapjes

50
100
50
60
50
60
50
60
150
100
50
50
60
50
60
60
80
60
150

De volgende veiling is
op 28 en 29 november 2014.
Inleveringen zijn welkom
tot zaterdag 4 oktober 2014.
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ORDERLIJST VOOR POSTZEGELVEILING RIJNMOND
POSTBUS 2859, 3000 CW ROTTERDAM

Opdracht: Ondergetekende geeft Postzegelveiling Rijnmond, opdracht voor hem of haar
te trachten zo voordelig mogelijk, doch ten hoogste tegen de aangegeven limietprijzen, de
hieronder genoemde kavels te kopen. Ingevolge de verkoopvoorwaarden wordt de toeslagprijs verhoogd met 21% (incl. B.T.W.) en € 2,48 (incl. B.T.W.) tafelgeld voor elke koop.

VEILING NR.

Please bid for me on the following lots, up to the limits stated, in accordance with your
conditions of sale.

Naam : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Straat : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode : ................................................. Plaats : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening/Signature : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
O opsturen
O afhalen Rotterdam
Special mailing instructions should be noted here
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BOD
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Biedingen lager dan 80% van de taxatie worden niet in behandeling genomen
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