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Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam
Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam
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DE 74ste VEILING VINDT PLAATS OP
VRIJDAG 11 DECEMBER EN ZATERDAG 12 DECEMBER 2015
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. +31 (0)20 – 67 95 952, fax +31 (0)20 – 67 94 780
or by e-mail: info@bouscher.nl

- 1 -

INDELING VAN DE 74ste VEILING
EERSTE ZITTING 74ste VEILING VRIJDAG 11 DECEMBER 2015
19.00 UUR (let op aanvang gewijzigd)
Kavel 1 – 607 Nederland en gebieden
608 – 681 Azië
TWEEDE ZITTING 74ste VEILING ZATERDAG 12 DECEMBER 2015
12:00 UUR (let op aanvang gewijzigd)
682 – 709
710 - 956
				
957 - 1394
1395 - 1742

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

Op ons kantoor kunnen de kavels bezichtigd worden op de volgende dagen:
		
dinsdag 1 december (10:00 – 18:00)
woensdag 2 december (10:00 – 18:00)
donderdag 3 december (10:00 – 18:00)
vrijdag 4 december (10:00 – 18:00)
zaterdag 5 december (12:00 – 16:00)
maandag 7 december (10:00 – 18:00)
dinsdag 8 december (10:00 – 18:00)
woensdag 9 december (10:00 – 21:00)
In de zaal zijn de kavels te bezichtigen op:
vrijdag 11 december (09:00 - 17:00)
zaterdag 12 december (08:30 - 11:00)
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 21 en 24
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 11DECEMBER 2015 IN BRASSERIE WOUDESTEIN
OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR AANVANG 19.00 UUR PRECIES

Eerste emissie nrs 1-3 geplaat
				
F		
1 nr.1 diepdonkerblauw op dun papier pl.I-24
			cat.200 breedrandig pr.ex.
50
F		
2 nr.1 diepdonkerblauw op dun papier pl.I-24 		
			cat.200 pr.ex.
50
F		
3 nr.1 diepdonkerblauw pl.I-49 cat.200 pr.ex.
			(Rozendaal-A)
40
F		
4 nr.1 * blauw pl.I-50 cat.600 pr.ex. met
			originele gom
150
F		
5 nr.1 donkerblauw pl.I-55 cat.55 breedrandig
			pr.ex.
30
F		
6 nr.1 diepdonkerblauw op dun papier pl.I-59
			cat.200 pr.ex.
50
F		
7 nr.1 diepdonkerblauw op dun papier pl.I-67
			cat.200 pr.ex.
50
F		
8 nr.1 diep donkerblauw op dun papier pl.I-68
			cat.200 pr.ex.
50
KF
9 nr.1 blauw pl.I-90 cat.55 breedrandig pr.ex.
40

1

2

10

11

17

3

18

F		
10 nr.1 diepdonkerblauw op dun papier pl.I-95
			cat.200 breedrandig pr.ex.
F		
11 nr.1 donkerblauw pl.III-15 cat.45 breedrandig
			pr.ex.
F		
12 nr.1 lichtblauw pl.III-51 cat.60 pracht randstuk
F		
13 nr.1 lichtblauw pl.III-51 cat.60 pracht hoekstuk
F		
14 nr.1 lichtblauw pl.III-51 cat.60 pracht randstuk
F		
15 nr.1 donkerblauw pl.III-72 cat.45 breedrandig
			pr.ex.
F		
16 nr.1 donkerblauw pl.III-89 cat.45 pr.ex.
			(Gorinchem-C)
F		
17 nr.1 blauw pl.III-96 cat.50 pr.ex.
F		
18 nr.1 helderblauw pl.IV-11 cat.45 pr.ex.
F		
19 nr.1 lichtblauw pl.IV-21 cat.45 pracht hoekstuk
F		
20 nr.1 lichtblauw pl.IV-21 cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
21 nr.1 blauw pl.V-13 cat.45 breedrandig pr.ex.
F		
22 nr.1 blauw pl.V-45 cat.45 breedrandig pr.ex.
F		
23 nr.1 blauw pl.V-47 cat.45 pracht randstuk
F		
24 nr.1 blauw pl.V-66 cat.45 breedrandig pr.ex.

4

5

7

6

12

13

14

19

20

21

15

22

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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8

16

23

50
20
25
30
25
20
20
20
15
35
20
20
20
20
20

25

24

31

32

26

27

33

28

34

35

29

30

36

37
42

39

38

40

41

44

43

F		
25 nr.1 blauw pl.V-72 cat.45 breedrandig pr.ex.
			met deel van buurzegel
25
F		
26 nr.1 blauw op dik papier pl.VI-3 cat.80 pr.ex. 25
F		
27 nr.1 blauw op dun papier pl.VI-45 breedrandig
			pr.ex. met deel van buurzegel
20
F		
28 nr.1 blauw op dik papier pl.VI-48 cat.80
			breedrandig pr.ex.
20
F		
29 nr.1 blauw op dun papier pl.VI-74 cat.45
			breedrandig pr.ex.
20
F		
30 nr.1 helderblauw op dik papier pl.VI-91
			cat.80 pr.ex.
25
F		
31 nr.2 karmijn pl.I-10 cat.50 pr.ex.
20
F		
32 nr.2 karmijn pl.II-62 cat.50 pr.ex.
20
F		
33 nr.2 rood pl.III-22 cat.40 pr.ex.
20
F		
34 nr.2 rood pl.III-36 cat.40 breedrandig pr.ex.
20
F		
35 nr.2 rood pl.IV-21 cat.30 pracht hoekstuk
30
F		
36 nr.2 rood pl.V-21 cat.35 pracht randstuk
20
F		
37 nr.2 karmijn pl.VII-46 cat.35 breedrandig pr.ex. 15

F		
38 nr.2 karmijnroze pl.IX-31 cat.70 breedrandig
			pr.ex.
F		
39 nr.3 donkeroranje pos.50 cat.225 pracht randstuk
F		
40 nr.3 oranje pos.82 cat.200 pr.ex.
F		
41 nr.3 donkeroranje pos.86 cat.225 pr.ex. met
			luxe kleur

20
40
30
40

Eerste emissie op brief
				
F * 42 nr.1 blauw pl.I-74 pr.ex. op complete omslag
			(langstempel op achterzijde) van Gendringen
			19-10-1852 via Leeuwarden naar Hengelo
40
F * 43 nr.1 pl.III (3 ex.) pr.ex. op complete omslag
			van Haarlem 22-6-1855 naar Leeuwarden
60
F * 44 nr.3 in paar op complete onvoldoende gefran			keerde omslag van Delfshaven (1864) naar
			Marseille (schaars stuk) met lage taxatie
100
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

60

61

62

63

64

65

66

67

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

ex.82

83

84

85

86

ex.87

88

ex.89

90

91

94

95

ex.96

97

98

102

103

92

99

93

100
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101

Eerste emissie met franco halfrond stempels
				
F		
45 Amersfoort-B (EY.150) op 10 cent diepdonker
			karmijn pl.I-55 cat.275 pr.ex. met compleet
			stempel
50
F		
46 Apeldoorn-A (EY.125) op 10 cent karmijn pl.I-12
			cat.50 pr.ex. met vrijwel compleet stempel
25
F		
47 Arnhem-A (EY.75) op 10 cent rood cat.35
			pr.ex. met luxe stempel
35
F		
48 Assen-C (EY.125) op 5 cent lichtblauw pl.IV-64
			cat.50 pr.ex. met compleet stempel
25
F		
49 Bolsward-B (EY.100) op 5 cent lichtblauw
			pl.IV-91 cat.50 breedrandig pr.ex.
30
F		
50 Delft-A (EY.75) op 5 cent blauw pl.I-85 cat.55
			pr.ex. met vrijsel compleet stempel
15
F		
51 Den Helder-A (EY.50) op 10 cent karmijn
			pl.I-89 cat.50 pr.e.x. met luxe stempel
20
F		
52 Dordrecht-B (EY.50) op 10 cent karmijn pl.I-47
			pr.ex. met compleet stempel
20
F		
53 Enkhuizen-A (EY.75) op 10 cent rood pl.III-17
			cat.40 pr.ex. met luxe stempel
25
F		
54 Geertruidenberg-B (EY.300) op 10 cent karmijn
			pl.I-1 cat.50 pr.ex. met groot deel van stempel 50
F		
55 ‘s-Gravenhage-B (EY.50) op 10 cent karmijn
			pl.I-17 cat.50 pr.ex. met compleet stempel
25
F		
56 Groningen-B groot (EY.50) op 10 cent rood
			pl.IV-49 cat.35 pr.ex. met compleet stempel
25
F		
57 Groningen-B groot (EY.125) op 15 cent donker			oranje pos.20 cat.225 pr.ex. met luxe stempel 60
KF
58 Hellevoetsluis-A (EY.125) op 5 cent diep			donkerblauw pl.I-24 cat.200 pr.ex. met
			luxe stempel
100
F		
59 Helmond-B (EY.700) op 15 cent donkeroranje
			pos.74 cat.225 breedrandig pr.ex. met groot
			deel van stempel
100
F		
60 ‘s-Hertogenbosch-A (EY.50) op 10 cent
			karmijn op dun papier pl.I-55 cat.275 pr.ex.
50
F		
61 ‘s-Hertogenbosch-A (EY.300) op 15 cent
			donkeroranje pos.30 cat.225 pr.ex. met
			vrijwel compleet stempel
75
F		
62 ‘s-Hertogenbosch-C groot (EY.50) op 10 cent
			rood cat.35 pr.ex. met compleet stempel
25
F		
63 Heusden-B (EY.100) op 10 cent karmijn
			pl.I-9 cat.50 breedrandig pr.ex. met groot
			deel van stempel
30
F		
64 Heusden-C (EY.250) op 10 cent rood pl.V-39
			cat.35 pr.ex. met compleet stempel
35
F		
65 Kampen-A (EY.100) op 10 cent karmijn pl.I-81
			cat.50 breedrandig pr.ex. met luxe stempel
40
F		
66 Koevorden-B (EY.300) op 5 cent donkerblauw
			pl.III-60 cat.45 pr.ex. met voor dit stempel
			mooie afdruk
50
F		
67 Leerdam-A (EY.250) op 10 cent karmijn
			pl.I-30 cat.50 pr.ex. met luxe stempel
50
KF
68 Leerdam-C groot (EY.125) op 5 cent blauw
			pl.III-1 cat.50 pr.ex. met compleet stempel
50
KF
69 Maastricht-B type 1b (EY.75) op 15 cent
			donkeroranje pos.72 cat.225 breedrandig
			pr.ex. met luxe stempel
70
F * 70 Middelburg-C groot (EY.500) op 10 cent
			pl.III-56 pr.ex. met blauw stempel op
			complete circulaire naar Sas van Gend
40

104

105

106

F		
71 Purmerend-A (EY.100) op 5 cent donkerblauw
			pl.III-61 cat.45 breedrandig pr.ex.
F		
72 Roermond-B (EY.125) op 15 cent donkeroranje
			pos.4 cat.225 pr.ex. met luxe stempel
F		
73 Schiedam-B (EY.125) op 5 cent blauw pl.I-21
			cat.55 pr.ex. met compleet stempel
F		
74 Ter-Neuzen-A (EY.125) op 5 cent donkerblauw
			pl.III-11 cat.50 pr.ex. met vrijwel volledig stempel
F		
75 Tiel-A (EY.125) op 15 cent donkeroranje pos.26
			cat.225 pr.ex. met compleet stempel
F		
76 Venlo-A (EY.250) op 15 cent donkeroranje
			pos.65 cat.225 pr.ex. met compleet stempel
F		
77 Venlo-B (EY.50) op 5 cent lichtblauw pl.III-36
			cat.60 pr.ex. met compleet stempel
F		
78 Willemstad-B (EY.125) op 5 cent donkerblauw
			pl.III-67 cat.45 pr.ex. met vrijwel volledig stempel
F		
79 Woerden-C (EY.125) op 5 cent blauw pl.III-31
			cat.50 pr.ex. met vrijwel compleet stempel
F		
80 Zutphen-A (EY.50) op 5 cent donkerblauw
			pl.I-30 cat.55 pr.ex. met compleet stempel
F		
81 Zwolle-B (EY.50) op 10 cent karmijn pl.I-34
			cat.275 op dun papier met compleet stempel
			en vroege datum

60
70
30
30
60
70
20
30
35
30
50

Punt- en kleinrond stempels
F		
82 5; 50 en 90=Amsterdam; Hattum en Roermond
			op nr.43 en 2 ex. nr.34 cat.170 pr.ex.
45
F		
83 36=Enschede op nr.43 cat.100 pr.ex.
35
F		
84 129=Zeist op nr.43 cat.75 pr.ex.
30
F		
85 159=Kamp bij Milligen op nr.19 cat.250 pr.ex. 90
F		
86 186 =Dedemsvaart op Port nr.2 cat.75 pr.ex. 25
F		
87 Andijk op nrs.35 en 38 cat.20 pr.ex.
10
F		
88 Arum op nr.35 cat.20 pr.ex.
10
F		
89 Bergen (N:H:) en Beek (Limb:) op nr.35
			cat.25 pr.ex.
10
F		
90 Bergum HPK op nr.37 cat.37 pr.ex.
20
F		
91 Bergum PK op nr.31 cat.15 pr.ex.
10
F		
92 Berkel op nr.34 cat.30 pr.ex.
15
F		
93 Beugen op nr.35 cat.27 pr.ex.
15
F		
94 Biggekerke op Port nr.36 cat.30 pr.ex.
15
F		
95 Blijham op nr.35 cat.
15
F		
96 Bolnes op nrs.35; 36 en 37 cat.52 pr.ex.
25
F		
97 Benschop op nr.35 cat.25 pr.ex.
10
F		
98 Borger op nr.35 cat.17 pr.ex.
10
F		
99 Borselen op nr.60 cat.17 luxe ex.
10
F		 100 Bunnik op nr.37 cat.17 pr.ex.
10
F		 101 Driesum op nr.35 cat.25 pr.ex.
15
F		 102 Drijschor op nr.35 cat.30 pr.ex.
15
F		 103 Duiven op nr.35 cat.45 pr.ex.
15
F		 104 Duizel op nr.35 cat.60 pr.ex.
25
F		 105 Dussen op nr.35 cat.25 pr.ex.
10
F		 106 Ee op nr.35 cat.22 pr.ex.
15
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110

108

109

115

116

117

118

122

123

124

125

ex.126

127

128

129

130

131

133

ex.134

135

136

137

ex.138

ex.139

ex.140

141

142

143

144

ex.145

146

147

149

150

151

152

153

154

ex.155

156

ex.157

158
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111

119

113

114

107

120

121

148

F		 107 Ee op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 108 Eemnes-Buiten op nr.35 cat.37 pr.ex.
F		 109 Eelde op nr.35 cat.27 pr.ex.
F		 110 Eext op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 111 Elst (Gld.) op nr.37 cat.20++ schaars pr.ex.
KF 112 Ferwerd op nr.19 cat.10 luxe ex.
F		 113 Hank (N:Br:) op nr.35 cat.35 pr.ex.
F		 114 Hantum (Fr:) op nr.35 cat.175 fraai ex.
			(aangezet hoekje)
F		 115 Hasselt (OV:) HPK op nr.30 cat.60 pr.ex.
F		 116 Hellendoorn op nr.35 cat.17 pr.ex.
F		 117 Hardenberg op nr.37 cat.12 pr.ex.
F		 118 Irnsum op nr.19 cat.22 pr.ex.
F		 119 Jutrijp op nr.35 cat.45 pr.ex.
F		 120 Kantens en Koudekerk op nrs.35 cat.25 pr.ex.
F		 121 Katwijk aan Zee op nr.49 cat.zegel 150 pr.ex.
F		 122 Kamerik op nr.37 cat.50 pr.ex.
F		 123 Kapelle Z:B: op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 124 Koudekerke (Zld:) op nr.35 cat.50 pr.ex.
F		 125 Lippenhuizen op nr.35 cat.150 vrijwel pr.ex.
F		 126 Megen en Mill op nrs.35 cat.28 pr.ex.
F		 127 Melik op Port nr.1 cat.47 pr.ex.
F		 128 Mensingaweer op nr.35 cat.47 pr.ex.
F		 129 Midsland op nr.35 cat.37 pr.ex.
F		 130 Mill op nr.37 cat.20 pr.ex.
F		 131 Mijnsheerenland op nr.35 cat.40 pr.ex.
KF 132 Nederhorst den Berg op nr.35 cat.27; luxe ex.
F		 133 Neede op nr.35 cat.12 pr.ex.
F		 134 Nieuw-Amsterdam op nrs.35 en 42 cat.35 pr.ex.
F		 135 Nieuw-Dordrecht op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 136 Nieuw Hellevoet op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 137 Nieuw-Weerdinge op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 138 Nieuwe Niedorp op nrs.35 en 38 cat.20 pr.ex.

ex.163

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

159

160

161

162

164

ex.165

F		 139 Nieuwerkerk en Nieuweoord op nrs.35 cat.30
			pr.ex.
F		 140 Nieuwveen en Nijverdal PK op nrs.35 en 37
			cat.25 pr.ex.
F		 141 Nichtevecht op nr.35 cat.17 pr.ex.
F		 142 Nistelrode op nr.35 cat.15 pr.ex.
F		 143 Noorddijk op nr.35 cat.55 pr.ex.
F		 144 Noordwelle op nr.35 cat.50 pr.ex.
F		 145 Noordwijk (Z:H:) en Noordwijk aan Zee op
			nrs.38 en 37 cat.87 pr.ex.
F		 146 Noorwijkerhout op nr.40 cat.100 pr.ex.
F		 147 Nijland op nr.35 cat.37 pr.ex.
F * 148 Ommelanderwijk op R-brief met nrs.63; 69
			en 75 naar Duitsland (kleine gebreken; maar
			schaars)
F		 149 Oostermeer op nr.35 cat.37 pr.ex.
F		 150 Oostwolde (Scheemda) op nr.42 cat.22 pr.ex.
F		 151 Oud-Gastel op nr.34 cat.12 luxe ex.
F		 152 Oud Loosdrecht op nr.35 cat.37 pr.ex.
F		 153 Oudade op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 154 Oppenhuizen op nr.35 cat.35 pr.ex.
F		 155 Oudekerk a/d Amstel en Oudorp op nrs.35
			cat.32 pr.ex.
F		 156 Overveen op nr.44 cat. zegel 100 pr.ex.
F		 157 Oijen en Obdam op nrs.35 en 37 cat.48 pr.ex.
F		 158 Pannerden op nr.37 cat.27 pr.ex.
F		 159 Peize op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 160 Raalte (PK) op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 161 Retranchement op nr.66 cat.17 pr.ex.
F		 162 Reusel op nr.35 cat.40 pr.ex.
F		 163 Ridderkerk op nrs.35 en 38 cat.20 pr.ex.
F		 164 Sauwert op nr.35 cat.35 pr.ex.
F		 165 Schagerbrug op nrs.35 en 37 cat.35 pr.ex.
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10
15
10
10
25
15
25
40
15
40
20
15
10
20
10
15
10
30
15
15
10
15
10
15
15
15
15

166

167

168

169

ex.170

171

ex.172

ex.173

ex.174

175

176

ex.177

178

179

ex.180

181

184

185

186

187

ex.188

193

195

197

182

183

190

ex.189

191

ex.199

ex.198

ex.200

ex.201

ex.202

ex.203

ex.204

ex.205

ex.206
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ex.208

210

ex.207

211

212

192

F		 166 Schaik op nr.35 cat.27 pr.ex.
F		 167 Scharsterbrug op nr.37 cat.27 pr.ex.
F		 168 Schildwolde op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 169 Schipluiden in blauw op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 170 Schoondijke op nrs.35 en 43 cat.25 pr.ex.
F		 171 Schuddebeurs op nr.37 cat.55 pr.ex.
F		 172 Sevenum en Siddeburen op nrs.35 cat.31 pr.ex.
F		 173 Slikkerveer op nrs.35 en 38 cat.15 pr.ex.
F		 174 Sloterdijk PK op nrs.33 en 34 cat.25 pr.ex.
F		 175 Sluis op nr.31 cat.60 pr.ex.
F		 176 St. Filipsland op nr.35 cat.27 pr.ex.
F		 177 Stedum en De Steeg op nrs.35 cat.20 pr.ex.
F		 178 Strijen op nr.35 cat.47 pr.ex.
F		 179 Surhuisterveen op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 180 Susteren op nrs.34 en 35 cat.30 pr.ex.
F		 181 Ter Aar op nr.35 cat.17 pr.ex.
F		 182 Terborg op nr.44 cat.zegel 100 pr.ex.
F		 183 Ternaard op nr.35 cat.17 pr.ex.
F		 184 Terwolde nr.37 cat.27 pr.ex.
F		 185 Tjalleberd op nr.40 cat.75 pr.ex.
F		 186 Tjerkwerd op nr.31 cat.37 pr.ex.
F		 187 Tjerkwerd op nr.35 cat.37 luxe ex.
F		 188 Ubbergen op nrs.34 en 38 cat.15 pr.ex.
F		 189 Ulrum op nrs.38 en 39 cat.25 pr.ex.
F		 190 Ulvenhout op nr.35 cat.37 pr.ex.
F		 191 Velsen PK op nr.38 cat.17 pr.ex.
F * 192 Venlo-Maastricht met nr.36 bijgefrankeerd op
			p.w.s. cat.stempel 45; mooi geheel
F		 193 Vollenhove op nr.35 cat.17 pr.ex.
KF 194 Westbroek op nr.34 cat.27 luxe ex.
F		 195 Wierden op nr.35 cat.17 pr.ex.
KF 196 IJlst op Port nr.3 in paar cat.27 luxe ex.
F		 197 Zuidwolde (DR:) op nr.35 cat.80 pr.ex.

15
15
15
20
20
25
15
10
10
20
15
10
20
10
15
10
30
10
15
20
15
25
15
15
15
15
30
10
25
10
15
30

209

F		 198 Postkantoren (10 ex.) w.o. op leuke waarden
			cat.33 pr.ex.
F		 199 Hulppostkantoren (10 ex.) w.o. betere
			cat.186 pr.ex.
F		 200 Postkantoren (10 ex.) w.o. op leuke waarden
			cat.55 pr.ex.
F		 201 Postkantoren (10 ex.) w.o. betere cat.79 pr.ex.
F		 202 Postkantoren (10 ex.) w.o. betere op leuke
			waarden cat.58 pr.ex.
F		 203 Postkantoren (10 ex.) w.o. op betere waarden
			cat.45 pr.ex.
F		 204 Postkantoren (10 ex.) w.o. op leuke waarden
			cat.69 pr.ex.
F		 205 Postkantoren (10 ex.) w.o. nrs.43 en 44 pr.ex.
			met volledige afdrukken
F		 206 Postkantoren 10 ex. cat.62 pr.ex. met volledige
			stempels
F		 207 Boxtel-Station; Hoorn-Station; Geldermalsen			Stn; Groningen-Station; Nunen-Station en
			Zwolle-Station op nrs.35 (3); 38; 35 en 37
			cat.115 pr.ex. met volledige stempels
Nederland en gebieden losse nummers
				
F		 208 nr.25L (2 ex.) cat.600 pr.ex.
F		 209 nr.42 * (synth.verf) in blok van 4 cat.825
			pr.ex. (cert. Vleeming)
F		 210 nr.47B ** cat.3500 vr.pr.ex. (tanding onder			zijde verbeterd) cert. Vleeming
F		 211 nr.48 met mooi grootrondstempel “Leeuwarden			Station” cat.575 pr.ex.
F		 212 nr.79 ** met plaatfout v.d. Mast 79pm
			cat.1200 pr.ex.

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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20
40
25
35
30
35
40
50
40

40

60
180
180
100
250

ex.214

ex.213

ex.215

218
223

ex.216

219

224

220

221
222

228

229

ex.225

226

227

217

ex.231
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ex.230

232

233

234
235

236

237

F		 213 nrs.84-86 ** cat.700 pr.ex. (attest Dr. Louis) 150
F		 214 nrs.163b-165b ** cat.650 pr.ex. (cert.
			Moeijes)
130
F		 215 nrs.346-349 ** cat.604 pr.ex. (cert. Muis)
130
F		 216 nr.406 twee ongetande paren */** w.o.
			spiegeldruk pr.ex. (zie cat. NVPH)
10
F		 217 nr.623 ** met grote kleurveeg pr.ex..
100
F		 218 nr.623 ** met drukfout pr.ex.
10
F		 219 Postzegelboekje nr.15a type C (versnijding)
			** cat.700 vr.pr.ex.
70
F		 220 nr.782 in strip van 4 met misperforatie ** pr.ex. 10
F		 221 Postzegelboekje (1941) nr.38-N ** cat.100 pr.ex. 20
F		 222 Postzegelboekje 21a ** versnijding type D
			cat.125 pr.ex.
30
F		 223 Ned. Indië nr.54 met verschoven medaillon;
			niet gecatalogiseerd; interessant
10
F		 224 nrs.60B ** en 61B ** cat.700 pr.ex. (cert. Muis) 130
F		 225 nrs.160-166 ** cat.500 pr.ex.
100
F		 226 nr.192 **/* hoekblad van 4 met hoekvouw
			waarop gedeeltelijk bedrukking; interessant
20
F		 227 Curaçao nr.28 ** in blok van 4 met velrand
			cat.460+ pr.ex. (cert. Bakker)
90
F		 228 Curaçao Port nr.2 type II cat.225 pr.ex.
			(cert. NVPH)
40
F		 229 Suriname nr.21B (*) (zonder gom zoals

			uitgegeven) cat.275 pr.ex. (cert. Muis)
70
F		 230 Suriname Port nrs.33-35 met opdruk specimen
			cat.250 pr.ex. (cert. Muis)
50
F		 231 Suriname nrs.104-110 ** met velrand
			cat.675+ pr.ex. (cert. Muis)
150
Nederland en gebieden postgeschiedenis
				
F * 232 ‘s Haage (K.17-3) opcomplete omslag (1779)
			naar Aardenburg met stempel “H” in circel en
			geschreven “7” als port
20
F * 233 Complete brief 1846 Zaandam halfrond naar
			Noorwegen inz. houthandel; schaars
80
F * 234 nr.10 (2 ex.) op complete omslag van
			Rotterdam naar Baltimore (gedurende 1869
			en 1870 was de frankering naar de VS 40 c.)
			stempels “Exp: Moerdijk” en “Rotterdam
			Brievenbus” mooi geheel en schaars
100
F * 235 nrs.21 en 27 op couvert van ‘s-Gravenhage
			(1874) via Marseille naar Batavia
60
F * 236 Brief Genova gefrankeerd met Nederlandse
			en Italiaaanse zegels van de S.S. “Prinses
			Juliana” S.N.M.; frappant (?)
30
F * 237 R-brief onder rembours van het “Consulat de
			Suisse” van Rotterdam naar Oosterhout
40
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239

238

241
240

245

242

244

243
246

248
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ex.251

ex.253

ex.255

ex.256

ex.258

ex.254

ex.257

ex.260

F * 238 Geïllustreerde luchtpostbrief van Rotterdam
			(10-09-1928) naar Ned. Indië met nr.219 en
			LP nr.5 luxe brief
50
F * 239 Nederland nr.130; alsmede nr.82 (2 ex.) en
			nr.83 op luchtpostkaart van Amsterdam naar
			Batavia en doorgezonden naar Pabekasan
			(1927); schaars
80
F * 240 Nederland 1932 mengfrankering met Scadta
			naar Colombia (schaars)
200
F * 241 Brief met enkele roltanding nr.17 (schaars)
50
F * 242 Nederland 1947 brief van de “Karel Doorman” 20
F * 243 Ned. Indië nrs.9 en 15 op iets smoezelig
			couvert met halfrondstempel “Batavia” en
			stempel Franse pakketpost; uiterst schaarse
			brief
30
F * 244 Ned. Indië 1914 prentbriefkaart met grootrond
			“BandoengB-Soerabaja”
20
F * 245 Ned. Indië verhuiskaart Geuz. nr.10 (Magelang
			21-2-1942) cat.140 pr.ex.
40
F * 246 Ned. Indië Japanse bezetting “Liquidatie Java
			Bank”; interesting item (some brown spots)
20
* 247 Ned. Indië Japans p.w.s. (Sa.FC14) naar
			Batavia (1914)
10
F * 248 Ned. Indië Rode Kruis “Buitenzorg” beport
			met 10 cent (nr.58) schaars
40

Nederland en gebieden in enveloppen
				
		 249 Nederland 1e; 2e en 3e emissie ongebruikt
			op insteekkaart gemengde kwaliteit; hoge cat. 130
		 250 Nederland nr.5 * ‘lange slag’ zegel met gebreken 20
F		 251 Nederland emissie 1864; 6 ex. met div.
			stempels w.o. ‘aangeteekend’ en ‘na posttijd’ 50
		 252 Nederland emissie 1867; 7 stuks met div.
			stempels w.o. franco zonder kastje en
			‘aangeteekend’ op 12IA
70
F		 253 Nederland langebalkstempels op emissie
1913 en 1923 ; alsmede fiscaalstempel op
			nr.100 alle pr.ex.
20
F		 254 Nederland langstempels op emissies 1872 en
			Port (31 ex.) w.o. betere op leuke waarden
			overwegend pr.ex. met luxe stempels
50
F		 255 Nederland puntstempels (10 ex.) op Portzegels
			1870 cat.ca.480
40
F		 256 Nederland puntstempels (7 ex.) op portzegels
			1881 cat.ca.312
40
F		 257 Nederland franco - takjestempels (32 ex.) op
			emissie 1869 w.o. betere
50
F		 258 Nederland dubbelletterstempels op emissies
			1869 en 1876 (71 ex. w.o. betere)
70
		 259 Diverse stempels w.o. dubbelring op 10 kaartjes 10
F		 260 Nederland 3 kaartjes met stempels en eerste
			emissie nr.1 (9 ex.) en nr.2 (9 ex.)
60

Een parkeergarage bevindt zich tegenover ons kantoor. Afstand slechts tien meter.
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ex.264

ex.263

ex.262
ex.261

ex.266
ex.272

ex.265

270

275

ex.267

ex.269

ex.271

290

ex.273

ex.296
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ex.305

ex.282

ex.285

F * 261 Nederland kleinrond - takje trajectstempels op
			brieven met emissies 1864; 1867 en 1872
			(9 ex.) schaars
130
F * 262 Nederland kleinrond - takje trajectstempels
			(4 ex.) op p.w.s.
20
F * 263 Nederland kleinrond - takje trajectstempels
			op 8 brieven (schaars)
100
F * 264 Nederland kleinrondstempels op 19 post			stukken w.o. betere
50
F		 265 Nederland kleinrondstempels (37 ex.) w.o.
			betere op leuke waarden overwegend pr.ex.
70
F * 266 Nederland kleinrondstempels op poststukken
			(12 ex.) vnl. hulpkantoren cat.350 alle pr.ex. 100
F		 267 Nederland kleinrondstempels (119 ex.) vnl.
			postkantoren en treinen op emissies 1876
			en 1894 veel volledige afdrukken in doorsnee
			pracht kwaliteit
70
		 268 Nederland stempels w.o. kleinrond; lang- en
			halfstempels ca.320 stuks in insteekboekje
40
F		 269 Nederland nr.44 (2 ex.) en nr.47 (3 ex.)
			cat.725 pr.ex.
50
F		 270 Nederland nr.77 ** en 78 ** cat.900 pr.ex.
			(nr.78 kort tandje)
90
F		 271 Nederland nr.104 *; nr.104 (2 ex.) en nr.105
			(3 ex.) w.o. gemengde kwaliteit op insteek			kaartje cat.725
80
F * 272 Nederland nrs.252-255 op R-brief met eerste			dagstempel 1-4-1933 cat.110 pr.ex. (alsmede
			nr.195 op R-brief)
20
F		 273 Nederland postfrisse series vooroorlogs
			cat.1180 overwegend pr.ex.
200
		 274 Kinderzegels 1941 raambiljet in mooie staat
10
F		 275 Nederland nrs.535 ** en 526 ** cat.885
			pr.ex. (cert. Muis)
150
		 276 Nederland O.G. betere series en zegels op 20
			insteekkaartjes w.o. postfris hoge cat.
70
		 277 Nederland betere series en zegels op 17 insteek			kaartjes w.o. postfris 30-er jaren hoge cat.
80
		 278 Nederland automaatzegels in strip van 5
			zonder waarde inschrift pr.ex.
10
* 279 Nederland en Ned. Indië betere stukken in
			diverse kwaliteit; tevens enkele betere zegels 100
* 280 Nederland 8 brieven w.o. expresse aangetekend
			en leuke frankeringen
75
* 281 Nederland monsterzakje met 2 ex. nr.36 7½
			cent Hangend Haar naar Argenteuil (Frankrijk) 30

ex.286

295

F * 282 Nederland 2 briefdelen met 1 cent zwart nr.14
			(5 ex.) en nr.7; nr.8 en nr.19 in paar; beide
			mengfrankeringen; tevens omslag met nr.4
			in paar
100
		 283 Nederland Portzegels op insteekkaartjes w.o.
			beter en stempels
30
		 284 Nederland Portzegels met puntstempels en
			kleinrond
30
F		 285 Nederland raambiljet Kind 1932 en 1933
10
F		 286 Nederland diverse betere plaatfouten en zegels
			w.o. Cour de Justice 15A en B; plaatfouten
			Lebeau etc. leuk koopje
40
		 287 Nederland mailers 5 stuks w.o. 1735C
80
* 288 Nederland 5 Rotterdamse poststukken w.o.
			aangegeven waarde
40
		 289 Nederland stadspost Leeuwarden compleet 		
			velletje Schalekamp zegel
10
F		 290 Nederland Dienst 28 * pr.ex.
10
		 291 Nederland Berger-Levrault vervalsingen
			8 stuks op insteekkaartje
20
* 292 Kaart met scheepsstempel “.....M.V. Fairsea”
10
* 293 Geïllustreerde p.w.s. 1945 (6 ex.) w.o.
			schaarse ex.
50
* 294 Padvinderijkaart uit Duitsland met infla
			150 Mark naar kamp Eerde met stempel
			“....Centrale Leiding”
10
F * 295 Brochure “Hoe help ik Post ....” uitgave
			PTT 1938
10
F		 296 Fiscaal Zuid-Holland 11 zegels t/m 100 Gulden
			(schaars)
20
* 297 FDC E1 en Rode Kruis 1953 onbeschreven
			vervalsingen; goed voor referentie
10
* 298 Nederland div. FDC’s w.o. onbeschreven
20
* 299 FDC E76 met particuliere bedrukking voor			en achterzijde
30
* 300 Ned. Indië 1937 brief met envelop nr.29
			naar Italië
20
* 301 Ned. Indië 2 poststukken “Marine postkantoor
			Batavia” 1946 in groen
20
		 302 Ned. Indië Port nrs.14-22 met secundaire
			plaatfouten (89 ex.) in klein stockboekje
40
* 303 Ned. Indië brieven w.o. zeepost en 13 dienst_
			brieven met langebalkstempels
30
		 304 Ned. Indië proef nr.173 4 verschilende kleuren
			pr.ex.
20
F		 305 Ned. Indië kleurproeven nr.30 (proevenboek
			nr.41) 14 stuks pr.ex.
70
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ex.306

ex.316

ex.311

ex.329

ex.320

ex.321

ex.325

ex.327

ex.323

ex.333

ex.330

ex.334

ex.335

ex.336
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ex.337

ex.338

ex.339

ex.340

F		 306 Ned. Indië emissie 1870 getande kleurproeven
			10 stuks pr.ex.
70
		 307 Ned. Indië stockkaartje met 13 vervalsingen
40
* 308 Ned. Indië twee voorfila brieven
20
		 309 Ned. Indië nr.3 (type 1) * in blok van 4 met
			specimen vrijwel pr.ex. (getint)
10
		 310 Ned. Indië 7f ** (blok van 4)
10
F		 311 Ned. Indië klassiek 7 stuks verschillende soorten
			stempels w.o. halfrond op 2e emissie
40
* 312 Ned. Indië klassiek 14 stuks w.o. 2 nrs 1
			verschoven opdrukken cat.515+ merendeels
			pr.ex.
60
		 313 Ned. Indië kaartje met 38fb ** (3 ex.) en 62 * 20
		 314 Ned. Indië nr.171f * cat.450 vrijwel pr.ex. (getint) 70
		 315 Ned. Indië nr.63fb * in blok van 4 vrijwel
			pr.ex. (enkele korte tanden)
20
F		 316 Ned. Indië emissie 1870 ongetande kleur			proeven 20 stuks pr.ex.
70
		 317 Ned. Indië 353f * cat. €70
15
		 318 Indonesië “postage stamp album” 17 augustus
			1945 in nieuw staat
10
		 319 Indonesië Zo.609 ** (ongetand) Prango 603
			pr.ex.
10
F		 320 Indonesië automaatstroken Mi.nrs.1-6 ** met
			diverse waarden cat.Mi.1584 pr.ex.
70
F * 321 Repoeblik Indonesia 2 postwissels naar Djakarta 20
* 322 Curaçao oude poststukken ca.70 stuks w.o.
			betere
150
F		 323 Curaçao Port 1e emissie diverse typen etc.
			w.o. 12½ (3 ex.) en 25 cent (2 ex.) en 20
			cent type II hoge cat.
150
* 324 Curaçao en Ned. Antillen ca.70 stuks groten			deels na 1950
30
Nederland en gebieden in mappen
				
F		 325 Nederland emissie 1852 nr.2 (21 ex.) w.o.
			paar en mooie halfrondstempels gemengde
			kwaliteit w.o. pr.ex.

80

ex.341

		 326 Nederland verzameling klassiek w.o. stempels;
			postfris; etc. leuke koop
80
F		 327 Nederland vnl.klassiek (59 ex.) met interessante
			stempels en betere waarden
50
		 328 nr.19 plaatreconstructie plus literatuur
10
F		 329 Nederland langstempels op albumbladen
			ca.320 stuks w.o. betere
80
F		 330 Nederland dubbelletterstempels (54 stuks)
			op div. emissies w.o. luxe stempels
60
		 331 Puntstempels collectie op albumbladen
50
		 332 Nederland poststukken w.o. cheques met punt			en kleinrondstempels; tevens iets andere landen 10
F		 333 Nederland kleinrond- en dubbelletterstempels
			(67 ex.) w.o. betere op leuke waarden in door			snee pracht kwaliteit en volledige afdrukken 100
F		 334 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			(113 ex.) op emissie 1891 met volledige
			afdrukken op betere waarden w.o. nr.48
			(boven bijgewerkt) vrijwel alle pr.ex.
150
F		 335 Nederland kleinrondstempels (36 ex.) op div.
			emissies w.o. betere; overwegend pr. ex.
75
F		 336 Nederland kleinrondstempels (38 ex.) op div.
			emissies w.o. betere met mooie afdrukken
			overwegend pr.ex.
100
F		 337 Nederland kleinrondstempels hulpkantoren
			op emissie 1891 (122 ex.) veel volledige
			afdrukken op mooie kwaliteit zegels; pracht
			koop met conservatieve taxatie
250
F		 338 Nederland kleinrondstempels vnl. hulppost			kantoren(31 ex.) merendeels pr.ex.
70
F		 339 Nederland kleinrondstempels vnl. postkantoren
			(150 ex.) merendeels pr.ex. met veel
			complete stempels op betere waarden
200
F		 340 Kleinrondstempels postkantoren (169 stuks)
			alle op emissie cijfer 1872 veel mooie complete
			afdrukken
100
F		 341 Nederland kleinrond bijkantoren op emissie
			1891 (33 ex.) merendeels pr.ex. met volledige
			stempels w.o. betere waarden
100
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ex.342

ex.344

ex.343

ex.359

ex.345

ex.363

ex.377
ex.362

ex.364
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ex.378

ex.379

F		 342 Nederland kleinrondstempels bijkantoren op
			emissie 1891 (34 ex.) vrijwel alle pr.ex. w.o.
			luxe afdrukken op betere waarden
100
F		 343 Nederland kleinrond stationskantoren op
			emissie 1891 (15 ex.) merendeels pr.ex.
			met volledige stempels
50
F		 344 Nederland kleinrond treinstempels (64 ex.)
			op emissie 1891 merendeels volledige
			afdrukken w.o. op betere waarden merendeels
			pracht kwaliteit
200
F		 345 Nederland kleinrondstempels bijkantoren op
			emissie 1891 (16 ex.) w.o. nr.48 (boven
			bijgewerkt) merendeels pr.ex. met volledige
			stempels
100
		 346 Nederland nrs.1185;1191-1193 en 1199 in
			complete vellen van 100 stuks
10
		 347 Nederland complete vellen of veldelen zegels
			eind 50-er en 60-er jaren
30
		 348 Nederland veldelen van grotendeels oudere
			zegels w.o. betere waarden
40
		 349 Nederland Kind 1948 met raambiljet; interessant 10
* 350 Nederland bedrukt PTT formulier met 30
			nrs. 165; 2 nrs. 163 en nrs.144; 155 en
			156 gestempeld Alphen a/d Rijn 20-12-1930
			(veldeel van 24 met randkenmerken)
30
351 Nederland perfins op stockbladen 408 stuks
			w.o. roltanding
30
		 352 Plaatfouten cijfer-emissie Vürtheim 1899
10
		 353 Plaatfouten (on)gebruikt en postfris cat.ca.2900
			(vlg. v.d. Mast)
50
		 354 Nederland “Back of the Book” op stockbladen;
			alsmede mapjes met serie-zegels en Amphilex			blokken
30
* 355 Cour de justice 1938 1½ cent in blok van 8
			op grootformaat poststuk
130
		 356 Nederland stadspost Amsterdam op albumbladen; alsmede 4 insteekkaarten fiscaalzegels
			wereld
20
* 357 Rotterdam 1960 kinderballonwedstrijd 80
			retourstukken; leuke koop
10
		 358 Roltanding Veth in paren */** w.o. met
			getinte gom; desondanks leuke koop
80
F		 359 Roltanding postfris w.o. nrs.79-81 in blokken
			van 4 cat.550+ pr.ex.
150
		 360 Nederland Port (on)gebruikte collectie op
			albumbladen
40
		 361 Nederland Portzegels 1881-1887 op album			bladen gespecialiseerd naar type en tanding;
			interessant
50

F * 362 Luchtpostbrieven collectie mooi beschreven
			(21 stuks) w.o. schaarse stukken; daarbij 3
			stukken Veth
F		 363 Nederland beursbelastingzegels 22 waarden
			w.o. met velrand t/m 500 gulden; schaars
F		 364 Ned. Indië vierkantstempels 146 stuks w.o.
			betere en volledige afdrukken
		 365 Ned. Indië nrs.81-98 * op albumbladen
		 366 Ned. Indië op albumbladen w.o. stempels en
			variëteiten o.a. tanding; tevens iets Japanse
			bezetting en Nieuw Guinea
		 367 Literatuur Ned. Indië 2 boekwerkjes over nr.1
			en vierkantstempels; tevens een kaart en
			2 fotokopieën van zegels
		 368 Ned. Indië Port 1-4 ongebruikt op albumblad
			w.o. doubletten hoge cat.
		 369 Nieuw Guinea 1950-1962 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie op albumbladen
		 370 Japanse bezetting op stockblad
		 371 Indonesia overdruk Repoeblik Sumatra met
			ca.15 complete vellen en diverse veldelen.
			Interessant
		 372 Indonesië radiozegels (150 Rp) ** vel van
			100 stuks; alsmede vel met alleeen groene
			onderdruk en verschoven tanding
		 373 Indonesië op stockkaart en albumblad w.o.
			nr.351 met verschoven opdruk waardoor “I”
			vrijwel is weggevallen
		 374 Curaçao 1878-1929 (on)gebruikte verzameling
			w.o. betere typen etc.
		 375 Suriname portzegels nrs.6-8 (on)gebruikt
			resp. postfris geplaat w.o. veldelen
		 376 Suriname 1890-1983 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie

100
80
100
30
100
10
80
20
40
300
50
10
100
400
50

Nederland en gebieden in albums en stockboeken
				
F		 377 Nederland 1852-2005 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 Davo albums w.o.
			Port; roltanding; etc.
500
F		 378 Nederland 1852-1945 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Leuchtturm album
			w.o. nagegomd en zonder gom; vele betere
			zegels en series; in begin gemengde kwaliteit;
			hoge cat.
650
F		 379 Nederland 1869-1960 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album w.o.
			betere zegels (o.a. met cert.) hoge cat.;
			iets gemengde kwaliteit
500
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ex.380

ex.382

ex.381

ex.393

ex.394

ex.399

F		 380 Nederland 1864-1949 ongebruikte collectie
			met veel betere zegels; meestal (niet altijd)
			met gebrek (afgebeelde zegels na te zien)
F		 381 Nederland 1899-1953 grotendeels postfrisse
			collectie w.o. betere series; hoge cat.
F		 382 Nederland 1945-1989 grotendeels postfrisse
			complete collectie in Leuchtturm album
		 383 Nederland 1852-1944 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album w.o.
			gemengde kwaliteit; hoge cat.
		 384 Nederland 1852-1989 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album w.o. betere
			zegels
		 385 Nederland 1869-1986 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album w.o.
			nagegomd; hoge cat.
		 386 Nederland 1852-1955 (on)gebruikte collectie
			resp. postfrisse collectie in Davo album w.o.
			gemengde kwaliteit; hoge cat.
		 387 Nederland 1852-1969 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. betere zegels en
			series; hoge cat.
		 388 Nederland en O.G. 1852-1963 (on)gebruikte
			collectie in Unie album w.o. betere zegels en
			series; hoge cat.
		 389 De canon van Nederland met 50 velletjes
			Eurozegels

ex.417

500
600
350
300
250
300
450
300
400
130

		 390 Nederland 1927-1960 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Safe album; hoge cat.
		 391 Nederland “Back of the Book” w.o. Luchtpost;
			Dienst; Port en Brandkast; w.o. gemengde
			kwaliteit; tevens combinaties en postzegel			boekjes; hoge cat.
		 392 Nederland 1852-1950 (on)gebruikteresp.
			postfrisse collectie in Davo w.o. nagegomd.
			In begin gespecialiseerd op tanding; hoge cat.
F		 393 Nederland in dik insteekboek w.o. stempels
			o.a. puntstempels alsmede variëteiten o.a.
			tandingen en plaatfouten; leuke koop
F		 394 Nederland en O.G. 1852-1959 (on)gebruikte
			postfrisse collectie in Importa album w.o.
			betere zegels en series; hoge cat.
		 395 Nederland 1852-1944 grotendeels ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in Davo album w.o.
			betere zegels w.o. gemengde kwaliteit en
			nagegomd; hoge cat.
		 396 Nederland 1876-1971 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 insteekboeken w.o.
			aardig 50-er jaren
		 397 Nederland 1852-1942(on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. ”Back of the Book“
			en betere zegels w.o. gemengde kwaliteit;
			hoge cat.
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150
350
130
300

350
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250

		 398 Nederland 1921-1981 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Leuchtturm albums
			w.o. betere zegels
F * 399 Nederland FDC’s vanaf E1 tot E359 compleet
			in 3 albums; hoge cat.
		 400 Nederland 1928-1976 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album w.o.
			betere series; hoge cat.
		 401 Nederland 1852-1987 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Borek album w.o.
			betere zegels
* 402 Nederland FDC’s vanaf E6 in 4 Davo albums;
			hoge cat.
		 403 Nederland 1852-1960 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Importa album w.o.
			gemengde kwaliteit; hoge cat.
		 404 Nederland “Geïllustreerd Verzamelen” in Davo
			album w.o. Euro zegels
		 405 Nederland 1852-1960 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek w.o.
			betere zegels; in begin gemengde kwaliteit
		 406 Nederland 1852-1939 grotendeels ongebruikte
			collectie in Davo album w.o. betere zegels en
			“Back of the Book” w.o. gemengde kwaliteit;
			hoge cat.
		 407 Nederland 1944-1976 grotendeels postfrisse
			collectie in 2 albums w.o. 50-er jaren
		 408 Nederland vanaf 1852 in dik insteekboek
			w.o. w.o. in aantallen
		 409 Nederland grotendeels beter materiaal
			gebruikt in Lindner album
		 410 Nederland 1852-1944 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album; in begin
			gemengde kwaliteit w.o. pr.ex.; hoge cat.
		 411 Nederland drukwerkrolstempels op nummer
			50 en 51 ruim 900 stuks in insteekboek
		 412 Nederland roltandingen “Back of the Book”
			(on)gebruikte resp. postfrisse collectie in
			ringband w.o. betere zegels; hoge cat.
		 413 Nederland “Bloemenpracht” album met 25
			postfrisse velletjes
		 414 Nederland in 3 insteekboeken w.o. velletjes
			Euro-zegels postfris en enkele Prestige boekjes
		 415 Nederland O.G. klemband met grotendeels
			gebruikt materiaal cat.ca.1700
		 416 Nederland 1852-1979 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in 2 Davo albums cat.ca.3800
F		 417 Nederland en O.G. collectie in 3 albums w.o.
			aardig Ned. Indië
		 418 Nederland 1852-1976 grotendeels gebruikte
			collectie w.o. aardig klassiek
		 419 Nederland 1852-1944 gebruikte collectie
			hoge cat.
		 420 Postfris en gebruikt 1930-1970 cat.ca.3500
		 421 Nederland “De Canon van Nederland” met
			50 Eurovelletjes
		 422 Nederland grotendeels beter materiaal
			gebruikt vanaf nr.1 in insteekboek
		 423 Nederland “Back of the Book” incl. roltanding
			in insteekboek
		 424 Nederland 60/70-er jaren postfrisse stock;
			hoge cat.
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		 425 Emissie 1913 postfris cat.ca.400
		 426 Nederland postfris materiaal in insteekboek
			w.o. veel vooroorlogs
		 427 Nederland 1940-1976 grotendeels postfrisse
			collectie dubbel verzameld in Kabe album
		 428 Nederland 1852-1999 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in album w.o. aardige stempels
		 429 Nederland 1945-2001 grotendeels postfrisse
			collectie in 3 Davo albums w.o. betere ex.
		 430 Nederland 1852-1997 (on)gebruikte en
			postfrisse collectie in 2 albums
		 431 Nederlandse O.G. en Indonesië in 2 albums
			en 2 insteekboeken w.o. postfris
		 432 Voorraad in 2 winkelboeken gebruikt w.o.
			Eurozegels
		 433 Nederland 1913-1925 gebruikte collectie
			gespecialiseerd op tanding
		 434 Nederland grotendeels postfris in 2 insteek			boeken w.o. vellen en veldelen
* 435 Nederland FDC’s vanaf E3 w.o. adres
			verwijderd en vals; hoge cat.; leuke koop
* 436 Nederland FDC’s vanaf E3 in 2 Davo albums
		 437 Nederland 1852-2001 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie (dubbel verzameld) in 2
			Davo albums; hoge cat.
		 438 Nederland 1852-2001 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 Davo albums; hoge cat.
		 439 Nederland Rembrandt album met Euro zegels;
			alsmede album Grenzeloos Nederland met
			iets Euro zegels
		 440 Nederland modern postfris w.o. Euro zegels
		 441 Nederland gebruikte samenstelling in stock			boek mooie kwaliteit cat.ca.3800
442 Nederland in stockboek w.o. postfris; perfins;
			stempels en iets variëteiten; tevens iets
			andere landen
		 443 Nederland postzegelboekjes 1964-1977 in
			Davo album
		 444 Nederland postfris in 3 stockboeken/mappen
			hoge cat.
		 445 Nederland 1852-1876 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums
		 446 Stockboek vanaf 2e emissie met klassiek
			engros w.o. stempels
		 447 Nederland 1940-1993 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Schaubek albums
			cat.ca.2850
		 448 Nederland 1852-1987 hoofdzakelijk gebruikte
			collectie in 2 Davo albums w.o. betere series
		 449 Nederland stockboek velletjes postfris en
			gebruikt ; tevens iets motief in map
		 450 Nederland 1852-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Leuchtturm albums;
			hoge cat.
		 451 Ned. Indië; Nw. Guinea en Indonesië
			1870-1965 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in Davo album w.o. betere zegels
			en series; tevens iets gespecialiseerd op
			tanding; hoge cat.
		 452 Ned. Indië Port gespecialiseerd in ringband
		 453 Ned. Indië in insteekboek w.o. betere zegels
			o.a. nr.166 (*)
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ex.457

ex.464

ex.472
ex.495

ex.483

ex.485
ex.487

		 454 Ned. Indië 1870-1948 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album w.o.
			nagegomd; hoge cat. Tevens Nieuw Guinea
			1950-1962
		 455 Indonesië engros grotendeels 70-er jaren
			cat.ca. €9300 (vlg. inzender)
		 456 Nieuw Guinea in ringband w.o. aardig UNTEA
F		 457 Ned. Indië; Nieuw Guinea en Suriname
			1864-1975 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in Importa album w.o. betere zegels
			en series
		 458 Indonesië postfris in album en stockboek
		 459 Ned. Indië grotendeels beter materiaal vanaf
			nr.1 in dik insteekboek
		 460 Ned. Indië; Nieuw Guinea en Suriname in 2
			Davo albums w.o. iets betere zegels
		 461 Ned. Indië 1864-1949 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album; alsmede
			een ringband w.o. betere zegels en series
		 462 Ned. Indië en Nieuw Guinea 1864-1962
			ongebruikte resp. postfrisse collectie in Davo
			album; hoge cat.
		 463 Ned. Indië 1868-1948 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 4 insteekboeken
F		 464 Ned. Indië in 2 insteekboeken w.o. 18 ex.
			nr.1 en stempels

350
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150
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100
40

ex.487

		 465 Indonesië insteekboek met misdrukken;
			ongetand Japanse bezetting
70
		 466 Nederlandse Antillen 1949-1990 postfrisse
			complete collectie in Leuchtturm album
100
		 467 Curaçao en Ned. Antillen 1873-1969 onge			bruikte resp. postfrisse collectie in Davo
			album w.o. nagegomd in Davo; hoge cat.
250
		 468 Suriname 1873-1975 ongebruikte resp.
			postfrisse (op enkele zegels na) complete
			collectie in Davo album w.o. nagegomd;
			hoge cat.
400
		 469 Curaçao en Ned. Antillen 1873-1989 onge			bruikte resp. postfrisse collectie in Davo
			album w.o. betere zegels; hoge cat.
150
		 470 Ned. Antillen 1949-1986 grotendeels postfrisse
			collectie in Importa album en dik stockboek
40
		 471 Curaçao grotendeels beter en oud materiaal
			in insteekboek incl. LP en Port
150
F		 472 Curaçao en Nedl. Antillen 1873-1990 (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie in
			Importa album
130
		 473 Nederlandse Antillen; Aruba en Suriname
			grotendeels postfris in album en dik stockboek 60
		 474 Curaçao en Ned. Antillen 1892-2000 ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in 2 albums
70
		 475 Aruba 1986-2004 postfris in Davo album
40

Tijdens de veilingdagen kan eenvoudig en gratis geparkeerd worden voor brasserie Woudestein.
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ex.505

ex.506

		 476 Suriname 1975-2000 postfrisse collectie in
			2 Davo albums
80
		 477 Suriname grotendeels beter materiaal w.o.
			veel vooroorlogs
130
		 478 Suriname; Antillen en Nieuw Guinea gebruikte
			collectie in Davo album w.o. betere series
150
		 479 Suriname 1975-2000 postfrisse collectie in
			Davo album
40
		 480 Suriname 1945-1975 postfrisse collectie in
			Leuchtturm album
100
Nederland en gebieden albums en stockboeken
postgeschiedenis en stempels
				
* 481 Diverse brieven vanaf 1874 w.o. Port
30
* 482 Nederland collectie postwaardestukken in 2
			Victoria albums (ca.300 ex.)
100
F		 483 Nederland kleinrondstempels hulpkantoren;
			bijkantoren en treinstempels; 63 stuks w.o.
			betere
130
		 484 Ned. Indië zegels tussen nr.1 en Port 16 met
			diverse afstempelingen; 5 complete series
			Japanse bezetting; tevens 1ste dag met
			nrs.266-271
60
F		 485 Nederland grootrondstempels (88 ex.) w.o.
			“Amsterdam centr: Station P.P.” gemengde
			kwaliteit w.o. pr.ex.
40
486 Nederland Perfins; ruim 600 stuks
			onuitgezocht in insteekboek
130
F * 487 Nederland voorfilatelie van Rotterdam en
			Delfshaven tussen 1641 en 1868 (50 brieven)
			in Schaubek album w.o. 3 stuiverstempels;
			scheepspost; departementstempel e.d. in
			pracht tot luxe kwaliteit
400
488 Nederland perfins in 2 insteekboeken; veel
			zegels
60
* 489 Nederland en O.G. interessante poststukken
			in insteekboek w.o. voorzijden
70

		 490 Nederland druktoevalligheden en plaatfouten 20
* 491 Militaire post vanuit Ned. Indië of vanuit
			schepen ca.60 stuks in ringband
60
		 492 Nederland stempels w.o. klein- en grootrond;
			veel zegels
80
		 493 Nederland spoorwegzegels ca.80 stuks
10
* 494 Nederland poststukken scheepvaart en
			“paquebot“ in ordner
30
F * 495 Twee ordners met kranten; bonnen en
			poststukken WO-II met o.a. 2 Rode Kruis
			formulieren Guernsey; veldpost etc. zeer
			interessante koop
80
* 496 Nederland oude poststukken 64 stuks in
album w.o. voorfilatelie en 1e emissie
10
* 497 Nederland kleinrond stempels op poststukken
			ca.80 stuks
10
* 498 Ned. Indië poststukken in 2 ringbanden
			ca.100 stuks w.o. Japanse bezetting
50
* 499 Nederland ca.175 poststukken in Importa
			album w.o. betere
30
		 500 Nederland grootrondstempels in 2 insteek			boeken met honderden zegels
30
		 501 Plaatfouten overwegend postfris met hoge cat. 60
		 502 Puntstempels kleine collectie in Safe album
10
* 503 Nederland Goeree Overflakkee poststukken
			1815-1939 ca.50 stuks; interessant
10
* 504 Nederland voorfilatelie ca.50 poststukken in
			Victoria album
20
F		 505 Nederland puntstempels; collectie tussen
			nr.1-257 (514 stuks) op emissie Hangend
			Haar met mooie afdrukken en betere
			kantoren in insteekboek cat.ruim 19.000
			in merendeels pracht kwaliteit
1500
F		 506 Nederland francotakjestempels (208 stuks)
			vnl. op emissie 1869 veel volledige en
			schaarse stempels w.o. treinstempel
			“Rotterd:-Antw:” hoge cat.waarde prachtkoop
			met conservatieve taxatie
250
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ex.523

ex.535
ex.566

507 Nederland perfins in insteekboek ca.775
			stuks w.o. roltanding
* 507a Nederland postbuskaartjes 16 stuks in
			insteekboekje
* 508 Nederland voorfilatelie ca.200 stuks in album
* 509 Nederland poststukken; postwaarden stukken
			w.o. postfris; alsmede iets Ned. Indië

50
60
30
60

Nederland en gebieden in dozen
				
		 510 Indonesië 1950-2004 grotendeels postfris in
			verhuisdoos met 7 albums w.o. betere series
			o.a. RIAU en iets Japanse bezetting
180
		 511 Nederland en O.G. verhuisdoos met 7 albums;
			6 insteekboeken; doosje; map en enkel
			enveloppen w.o. betere zegels
80
		 512 Nederland en O.G. doos met 7 insteekboeken
			w.o. betere zegels en series
60
* 513 Nederland doos met honderden poststukken
			in ringband en los materiaal
50
		 514 Nederland doos met album; insteekboek en
			stockbladen; alsmede los materiaal
60
* 515 Nederland en iets O.G. poststukken; meer
			dan 1000 stuks w.o. betere; stempels;
			censuur; destinaties; etc. leuke koop
150
		 516 Nederland en O.G. uitzoekpartij. verhuisdoos
			met 2 albums; albumbladen; doosjes en
			zakjes w.o. beter materiaal en stempels
80
		 517 Nederland en O.G. doos met album; 2
			insteekboekjes en envelop w.o. betere series
			(postfris) en versnijding postzegelboekjes
80

* 518 Rotterdam 50 verschilende R-strookjes op stuk
			en ca.110 ongebruikte p.w.s. Ned. koloniën
50
* 519 P.w.s. ongebruikt w.o. geïllustreerde series vlg.
			Geuzendam opgezet (ca.300 ex.) hoge cat.
50
* 520 Langstempels ca.100 poststukken; interessant 70
		 521 Nederland modern postfris; vellen en veldelen
			gulden zegels
50
		 522 Ned. Antillen 1949-2006 grotendeels postfrisse
			collectie op albumbladen in 2 platte dozen
100
F * 523 Ned. Indië correspondentie van plantage op
			Sumatra naar Duitsland w.o. veel Kreisler
alles met firmaperforaties (60 ex.)
100
* 524 Nederland diverse poststukken
56
		 525 Nederland postzegelmapjes; doos met 8
			albums w.o. Eurozegels
60
		 526 Nederland en O.G. doos met 7 albums en 4
			stockboeken w.o. betere zegels en series
130
		 527 Nederland 1939-2000 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in doos met 6 albums
130
		 528 Nederland vellen en veldelen in 2 grote
			ringbanden w.o. ouder materiaal; hoge cat.
80
* 529 FDC’s; postzegelboekjes etc. w.o. betere ex.
50
		 530 Nederland en O.G. verhuisdoos met 7 albums;
			3 ringbanden en insteekboekje w.o. betere
			materiaal; hoge cat.
180
		 531 Nederland verhuisdoos met 5 albums; ringband;
			13 stockboeken en 3 insteekboekjes w.o. Port
			en betere zegels
100
		 532 Nederland en O.G. doos met 2 Davo albums;
			insteekboek en map met iets beter materiaal 60
* 533 Nederland FDC’s doos met 7 albums w.o. E15
			en E16; alsmede los materiaal
60
		 534 Nederland 1852-1988 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie; doos met 4 luxe Lindner
			albums w.o. betere zegels en series
130
F		 535 Plaat- en etsingnummers collectie in 2
			albums; handboek in 5 delen en plaatfouten
			nrs.171Af en 1444
200
		 536 Diversen w.o. modern **, mooi Nederland.
150
		 537 Nederland (on)gebruikte en postfrisse stock
			in 3 oude winkelboeken; zeer hoge cat. (vele
			duizenden zegels)
90
		 538 Nederland postzegelboekjes engros doos
			met 2 dikke ringbanden w.o. telblokken en
			gedecentreerd gesneden cat.ca. €10.000
			(vlg. inzender)
150
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		 539 Nederland en Overzee in 8 stockboeken en
			wat los
50
		 540 Nederland 1852-2011 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 4 albums gemengde
			kwaliteit w.o. luxe ex.
300
		 541 Nederland en O.G. verhuisdoos met 7 albums
			en insteekboek w.o. postfris en betere zegels;
			hoge cat.
130
* 542 Doos FDC’s ongebruikt etc. na te zien
50
		 543 Indonesië enrome handelsvoorraad groten			deels postfris in verhuisdoos met 5 zeer
			dikke insteekboeken
200
		 544 Nederland 1882-2013 11 albums; stockboeken
			en mappen (on)gebruikt en postfris waarbij
			“extra’s” en diversen
250
* 545 Nederland type raderstempels; lange- en
			kortebalk; op poststukken; doos met
			honderden stuks; interessant
50
		 545a Nederland doos met zakjes postfris; 3 jaarsets
			(Gulden zegels) en los materiaal; tevens iets
			andere landen
50
		 546 Nederland doos met 3 doosjes met kaartjes
			w.o. betere zegels en stempels
60
		 547 Nederlandse O.G. en Indonesië in doos met
			albumbladen w.o. postfris
50
* 548 Nederland oude(re) poststukken w.o. betere
			exemplaren
50
		 549 Nederland doos met Eurozegels grotendeels
			velletjes
80
* 550 Nederland partij documenten met belasting			en spoorwegzegels
40
		 551 Nederland doos met albumbladen w.o. rol			tanding en “Back of the Book” hoge cat.
130
		 552 Nederland postfris postzegelmapjes Eurozegels
50
		 553 Nederland; partij poststukken w.o. honderden
			oude briefkaarten met stempels Zuid-Hollandse
			en Zeeuwse eilanden
70
		 554 Nederland doos met stockkaartjes; zakjes
			en FDC’s w.o. betere FDC’s en zegels
150
* 555 Nederland ca.650 p.w.s.
50
		 556 Nederland en O.G. diversen in 4 insteek			boekjes en 16 rondzendboekjes
60
		 557 Doos met kaartjes; zakjes en los w.o. betere 60
		 558 Nederland en O.G. doosje met zakjes modern
			postfris w.o. Aruba
50
* 559 Nederland en O.G. vnl. p.w.s. doos met ca.600
			stuks w.o. particuliere bedrukking; interessant 50
		 560 Ned. Indië kistje met bundels en los materiaal
			w.o. stempels
50
		 561 Suriname doos met albumbladen; stockkaart;
			8 rondzendboekjes en zakjes met postzegels
			op briefstukjes
50
		 562 Nederland postfris jaarsets en postzegelmapjes
			80-er en 90-er jaren
50
		 563 Nederland vellen en veldelen w.o. oud(er)
			materiaal
100
		 564 Nederland modern postfris doos met complete
			vellen; veldelen en velletjes (plaatfouten?)
60
		 565 Ned. Indië doos met 2 insteekboeken en 6
			rondzendboekjes
50
F * 566 Nederland prentbriefkaarten/poststukken w.o.
			met betere stempels en afbeeldingen
60

		 567 Nederland 1852-2014 uitzoekpartij van
			tienduizenden zegels in doos
100
* 568 Nederland FDC’s met plaatfouten in doosje
			(ca.160 stuks) leuk
500
		 569 Ned. Indië sigarenkist met groot aantal zegels
70
		 570 Nederland en O.G. op albumbladen w.o. beter
			materiaal in doos
90
		 571 Nederland doos met 3 insteekboekjes; album			bladen en zakjes w.o. 1e en 2e emissie w.o.
			gemengde kwaliteit; tevens iets puntstempels 80
		 572 Nederlandse port ; doos met albumbladen; w.o.
			gespecialiseerd; zakjes en insteekkaartjes
50
		 573 Nederland doosje met zakjes w.o. engros en
			Port
100
		 574 Doos met zakjes; veldeeltjes; kaartjes etc.
			w.o. beter zegels
80
		 575 Nederland emissie 1876; groot aantal zegels
			in doos
60
		 576 Nederland doos met 8 albums w.o. betere
			zegels en series; alsmede postfris
150
		 577 Nederland 1864-2001 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in doos met 4 luxe
			Leuchtturm albums w.o. betere zegels
180
		 578 Nederland en O.G. doos met 5 albums;
			stockboek en 3 speciale boekjes
50
		 579 Nederland 1852-2001 (on)gebruikte collectie
			resp. postfrisse collectie in verhuisdoos met
			6 luxe Safe albums
250
* 579a Nederland poststukken verhuisdoos met 5
			ordners; 2 ringbanden; doos en los materiaal 80
		 580 Nederland 1907-2007 (on)gebruikt resp.
			postfris; verhuisdoos met 4 Davo albums en
			dik stockboek; tevens 2 ordners en insteek			boek met FDC’s en ringband “de WO in
			postzegels”
150
		 581 Nederland en O.G. doos met 9 stockboeken;
			3 insteekboekjes; mappen en 2 kistjes; veel
			zegels
50
		 582 Nederland en O.G. verhuisdoos met 7 albums;
			map en stockbladen w.o. beter zegels en series 80
		 583 Nederland verhuisdoos met 7 albums en 4
			insteekboeken w.o. betere zegels
80
		 584 Nederland engros gebruikt verhuisdoos met
			6 ringbanden en 6 insteekboeken
50
		 585 Nederland doos met 9 albums w.o. betere
			zegels; leuke koop
150
* 586 Scheepvaart poststukken doos met 3 ordners
			met o.a. 150 poststukken vanuit de SS “Groote
			Beer” en SS “Waterman”; tevens informatie
			over andere Nederlandse troepenschepen;
			interessant
100
		 587 Nederland en O.G. doos met 3 albums en 3
			insteekboeken
50
		 588 Nederland grotendeels postfris engros
			verhuisdoos met 10 insteekboeken; mapjes
			en zakjes w.o. iets aan Eurozegels; tevens
			iets andere landen
80
		 589 Nederland en O.G. doos met 3 albums; 5
			stockboeken en insteekboekjes
50
		 590 Nederland en O.G. 2 verhuisdozen met 4
			albums; 17 stockboeken en 7 insteekboekjes
			w.o. betere zegels en series
100
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629
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621
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618

- 28 -

624

623

		 591 Nederland en O.G. postzegelboekjes; doos
			met 6 albums en zakje grotendeels postfris
		 592 Nederland en O.G. doos met 3 albums en 2
			stockboeken
		 593 Nederland en koloniën in 5 luxe Davo albums
			en 5 stockboeken w.o. aardig Indië en
			Indonesië
		 594 Nederland O.G. en Indonesië doos met 11
			insteekboeken w.o. postfris
		 595 Nederland verhuisdoos met 9 albums en
			insteekboek w.o. postfris
* 596 Nederland FDC’s 2001-2014 in 4 albums;
			tevens doosje met ongebruikte p.w.s.
		 597 Nederland en O.G. doos met 4 albums en
			2 stockboeken w.o. postfris en klassiek
		 598 Verhuisdoos halfvol met complete postfrise
			vellen; mapjes; jaargangen; etc. zeer hoge cat.
		 599 Nederland verhuisdoos met 9 albums;
			insteekboek en albumbladen w.o. beter
			zegels en series
		 600 Nederland in 3 verhuisdozen met 20 albums;
			18 insteekboeken; 3 kistjes; doosje met
			provincievelletjes en mapjes
* 601 Nederland FDC’s verhuisdoos met 11 albums
			w.o. betere o.a. E2 en E5
		 602 Nederland modern postfris in 2 verhuisdozen
			met 13 albums; 2 insteekboeken; 7 speciale
			boekjes; mappen met vellen en ontwerpzegels
		 603 Verhuisdoos met 8 albums/insteekboeken
			w.o. album met beter ongebruikt
* 604 Nederland FDC’s en poststukken verhuisdoos
			met 12 albums en iets los materiaal w.o. betere
		 605 Nederland modern engros (Guldenzegels)
			2 verhuisdozen met postfris in enveloppen;
			postzegelboekjes; maximumkaarten; 1e dag
			enveloppen/bladen en kaartjes
		 606 Verhuisdoos met veel postfris; FDC’s
			provincievelletjes; etc.
		 607 Nederland en O.G. verhuisdoos met 6 albums
			en 4 insteekboeken met veel materiaal

60
60
200
100
80
100
60
60
180
130
130
130
100
60

100
60
60

Asia single items
				
F		 608 China Large Dragon S.G.3 cat. £300 F-VF
70
F		 609 China Large Dragon S.G.6 cat. £1600 for
			this stamp (only one thin spot) F-VF
200
F		 610 China Large Dragon S.G.9 cat. £500 VF with
fine  “Customs Chinkiang” c.d.s.
150
KF 611 China S.G.308 (*) unused with specimen
			overprint VF and rare stamp
300
F		 612 China Port Arthur S.G. NE 76 (*) no gum
			as issued cat. £225 VF
40
F * 613 China postal stationary nr.38 with add.
			postage to the Netherlands (Oct. 1940) with
			German censor
30
F * 614 Red band cover with 1 cent “Coiling Dragon”
			from Nanking to Shanghai
50
F * 615 PRC cover with Yang S15 and C37 to the
			DDR (1957) VF
30
F * 616 PRC picture postcard with Yang W5-9;
			W10-4 and W10-5 some minor light creases
			etc. but a very rare item
300
F * 617 USA P.O. in China 2 stationary from Tientsin
			via Shanghai to Germany
50
F * 618 Hong Kong PPC Panorama (ca.1907)
50
F		 619 Hong Kong S.G.79a in block of 4 with “Western
			Br.” c.d.s. (Webb only saw 5 ex. but that was
			1960) scarce
40
F * 620 Hong Kong envelope sent from the Netherlands
			to Shanghai (1941) onwards to Hong Kong with
			German and Hong Kong censor (van der Laan
			correspondence see D. Tett vol.4 page 313-340) 100
F * 621 Japan Manchukwo censored cover 31-5-1940
			Harbin to Paraguay
50
F * 622 Japan PPC U.P.U. 1902 with c.d.s. Nagasaki
			14 June; Yokohama 16 June and 2 French
			cancellations
100
F * 623 Japan P.O. in China PPC from Shanghai
			(I.J.P.O.) VF
20
F		 624 Japan New Year Sa.2 (Mi. Bogen.217)
			cat.180.000 Yen (Mi.cat.700) * (mint)
			F-VF (some small faults as usual)
100
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625

626

ex.629

ex.633

ex.634

632

ex.637

ex.639

628
627

ex.642
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ex.640

ex.647

ex.648

ex.650
ex.649

F * 625 Korea PPC with Mi.17 Chemulpo 25 Avril 02
			to Shanghai French P.O. to Paris; scarce
250
F * 626 Korea PPC with Mi.38 Seoul 21 Dec.1903
			to Paris; scarce
250
F		 627 Thailand Mi.nr.30 in pair with canc. “Boribat”
			F-VF (corner fault) and rare
10
F		 628 Thailand Mi.nr.61* with specimen overprint
			F-VF (slightly brown gum as usual) rare
50
Asia in small lots
				
F		 629 China 14 covers incl. better and interesting
			covers (scans on request)
		 630 China and PRC in little stockbook; 2 stock			cards with approx. 250 stamps
		 631 China PRC presentation booklets S61; S44
			and S56 with used sets VF
F * 632 PRC cover with Yang S44-6 and “ohne
			Wertzeichen eingegangen” to DDR rare
F		 633 PRC Yang Booklets SB 1-16 ** VF NH
F		 634 PRC M/S Yang 1999-7; 99 items face value
			ca.800 RMB
		 635 Japan classic stamps on 5 stockcards
			approx.100 stamps
		 636 Japan 7 stamp booklets cat.ca.50.000 Yen
			VF NH
F * 637 Japan 5 old letters and 3 postal stationary
			incl. interesting ones (scans on request)
638 Japan perfins approx. 100 items unsorted
			in little stockbook
F * 639 Kiautschou 8 PPC incl. panorama card
F
640 Siam first issues; some better stamps incl.
			cancellations

100
100
100
20
300
100
40
80
100
50
60
50

* 641 Siam 1893 postal stationary 4 cents to
			Netherlands
F * 642 Thailand various FDC’s incl. Red Cross 1953

10
50

Asia in folders
				
		 643 China Coiling Dragons (35 ex.) mostly pairs
			and one small Dragon all on piece (scans on
			requests)
50
		 644 China on albumleaves incl. some local post
50
		 645 China 1890-1940 collection on albumleaves 100
		 646 China and Japan on two album sheets mixed
			originals and forgeries
20
F		 647 PRC stamp booklet Yang SB1-13 and SB15
			all ** (NH) VF
300
F * 648 Japan 2 complete and 2 non-complete P.O.
			savings stationary (scans on request)
50
F		 649 Japan ca.100 cancellations and better perf.
			(scans on request)
100
Asia in stockbook and albums
				
F
650 China incl. PRC and 4 fiscal documents
			1930-ties
		 651 China and PRC in stockbook with approx.
			950 stamps
		 652 China incl. PRC and Macao in stockbook
		 653 China stocbook (un)used and mint incl. C92
			(NH) and some Japan
		 654 China PRC and Taiwan used in stockbook
			(ca.1400 stamps)
		 655 PRC 1986-1999 130 M/S VF NH in 2 stocbooks
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50
100
50
50
40
200

ex.656

ex.656

ex.676

ex.663

F		 656 PRC 32 M/S and some sets incl. J135MS in
			2 different colours(?)
		 657 PRC NH complete 1993-2010 VF lot
		 658 PRC NH sets and M/S in 2 big stockbooks
			incl. better N-sets; S60 imperforated (ca.680
			sets and M/S)
		 659 PRC 1989-2006 (missing 2002) complete NH
			in 3 albums VF
		 660 PRC 1949-1985 VF used and NH collection
			in stockbook
		 661 PRC two small stockbooks mainly used
			incl. Yang C94
		 662 PRC 2000-2007 NH in VF Davo album almost
			complete
F		 663 Japan approx. 180 stamps with interesting
			cancellations incl. blocks of 4 etc. recom			mended nice lot
		 664 Macao better M/S (Mi.cat.750) and some PRC
		 665 Siam and Thailand 1883-2008 VF used
			collection in 2 stockbooks
		 666 Asia stockbook incl. Japan and China

50
300
600
200
600
80
80
100
100
150
20

Asia in boxes

				
		 667 Asia in 15 club books incl. PRC and Indonesia
		 668 China PRC box with modern stamp booklets
		 669 China PRC in box; also Hong Kong and
			Singapore
		 670 China PRC Box with modern stationary and
			booklets

100
60
30

		 671 Korea South 1977-1985 box with complete
			sheets NH (approx. 750 sheets) cat. Yvert
			ca.€12.500
		 672 Siam box with small stockbook and album
			leaves; more than a thousand classic tamps;
			interesting lot
* 673 Japan unused old and modern PPC’s
			(ca.150 ex.)
		 674 China in big “souvenir” box incl. coins (if
			original very high comm. value)
		 675 PRC box with yearset 1985 stockcard with 36
		
stamps; 3 stamp booklets; FDC’s and maximum
			cards; also box with Olympic coins and bag
			with Olympic items
F * 676 Japan ca.80 picture postcards incl. better
			streetviews all unused and VF collection
		 677 China PRC box with 7 special (year)books;
			also some Korea; Taiwan and Singapore
		 678 Japan mint box with 10 stockcards approx.
			300 stamps; also special booklet Thailand
			(with 20 stamps) and South Korea 1964
			(with approx. 50 stamps)
		 679 Japan modern used; box with 9 stockbooks
			with ca.50.000 stamps
		 680 Japan modern used incl. miniature sheets in
			box with 5 stockbooks; thousands of stamps
		 681 Japan box incl. some cancellations and forgeries
				

30

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen
op internet: www.rynmond.com
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100
150
40
60

50
50
80

50
130
130
30

TWEEDE ZITTING
MUNTEN, ENGELAND & GEBIEDEN, EUROPA, DIVERSEN EN DOZEN
ZATERDAG 12 DECEMBER 2015 IN BRASSERIE WOUDESTEIN
OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR
AANVANG 12:00 UUR PRECIES
ex.683

ex.708

ex.686

ex.686

			Munten, bankbiljetten en prentbriefkaarten
				
		 682 Diverse munten in slechte kwaliteit w.o.
			zeldzame ex. o.a. Romeins etc. (15 ex.)
10
F		 683 Diverse bankbiljetten w.o. 7 ex. Theresienstadt
			t/m 100 kronen
50
* 684 Prentbriefkaarten (oud) Amsterdam ca.135
			stuks
30
		 685 Bankbiljetten wereld in Importa album w.o.
			oudere
20
F * 686 Prentbriefkaarten van kastelen ca.800 stuks
			grotendeels oud in album en enveloppe
100
* 687 Napoleon oude prentbriefkaarten ca.110
			stuks in album
30
		 688 Nederland en koloniën diverse w.o. Gouden
			Tientje echt en een vals
200
		 689 Noodgeld Duitsland in dik insteekboek ca.480
			stuks
80
		 690 Traveller cheques ca.130 stuks in dik insteek			boek w.o. met specimen; interessant
50
691 Duitsland bankbiljetten infla. in dik insteek			boek ca.350 stuks
60
* 692 Prentbriefkaarten Nederland ca.210 stuks
			in Importa ringband w.o. oudere
20

* 693 Engeland oude prentbriefkaarten ca.100
			stuks in album en 23 in mapje
* 694 Treinen op prentbriefkaarten in 2 albums
		 695 Noodgeld Duitsland 1914-1924 in speciaal album
		 696 Bijbels 6 oude in doos
		 697 Aandelen grotendeels USA in doos
		 698 Munten in 4 albums
		 699 Russische Roebels (ca.70 stuks)
		 700 Russische Roebels ca.95 stuks w.o. “FDC’s”
		 701 Nederland munten w.o. zilveren Rijskdaalders
			en Guldens en 4x 50-Gulden munten; tevens
			andere landen
* 702 Prentbriefkaarten in doos; enkele honderden
		 703 Oude landkaarten rond 1930; ca.200 stuks
		 704 Oude landkaarten (136 stuks)
		 705 Doos met munten (ca.3 kg)
* 706 Prentbriefkaarten wereld ca.1500 stuks;
			grotendeels oud(er) w.o. Nederland
		 707 Lucifermerken, suikerzakjes, dierenplaatjes
			(o.a. Rizla en Players), Piggelmee in doos
F		 708 Nederland 14 oude bankbiljetten w.o. betere
			overwegend fraaie ex.
* 709 Map met prentbriefkaarten bombardement
			Rotterdam (ca.20 ex.)
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10

712

ex.711
ex.710

713

ex.714
715

ex.721

716

718

719
728

720
724

727

725
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ex.723

729

ex.730

731

733
ex.732

Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika, losse nummers
F		

710 Engeland S.G.351/95 (15 ex.) ** cat. £250
pr.ex. (very fine unmounted mint)
F		 711 Engeland S.G.536a-539a (De la Rue printing)
			** cat. £670 pr.ex.
F		 712 Engeland 1976 Machin S.G.X883 ** cat.
			£325 pr.ex.
F		 713 Engeland 2003 S.G. nr.Y1747 (weggevallen
			£-waarde) ** pr.ex.
F		 714 Engeland Postage Due S.G.D46-55 ** cat.
£425 pr.ex. (very fine unmounted mint)
F * 715 Engeland (1940) brief vanuit Griekenland
			naar Iraq per R.A.F. interessant
F * 716 Engeland 1946 krantenband met “no service”
KF 717 Australië S.G.13 * cat. £400+ pr.ex. (with
			broken tail var.) rare
F		 718 Australië S.G. MS106a * cat. £110 pr.ex.
			(VF mint)
F * 719 Australië occ. of Japan cover with S.G.187
			(6 ex.) to Holland (1947)
F		 720 Australië “war saving stamp” in block of 4 **
			pr.ex.
F		 721 Burma S.G.-13-16 * cat. £400 pr.ex. (very
fine mint)
		 722 Cyprus Mi.block nr.18 ** cat.450 pr.ex.

80
200
80
80
100
10
20
100
40
20
30
100
70

F		 723 Falklands S.G.172-185 * cat. £180 pr.ex.
50
F * 724 Gibraltar complete entire sent to Schiedam
			dated 1824 with on back in red “Den Helder
			zeebrief”
400
F		 725 Mafeking S.G.20 cat. £425 pr.ex. (VF used) 100
KF* 726 Mauritius prentbriefkaart onderzeeboot K
			XVIII op exploratie reis; schaars
200
F		 727 India S.G.23 cat. £650 pr.ex. (VF used with
			some brown spots easily removed)
150
F * 728 Morocco Reg. cover with 3F50 postage incl.
			seahorse; attractive
20
F * 729 New South Wales cover with S.G.60 (6 ex.) to
			Engeland 1885 some faults but rare franking 100
F		 730 Oranje vrijstaat S.G.M1 met “Modderriver” en
			“Bankly West” cat. £120 pr.ex. (VF used)
40
F * 731 Saint Helena PPC from grave of Napoleon
			without stamp and “T... 10C...” cancellation
			St.Helena 30 MR 03; Amsterdam 22 APR 03;
			rare
100
			See also letters to Singapore lot nr. 998
			and lot nr.1002
F		 732 Ethiopië Mi.222-224 ** cat.320 pr.ex.
60
F * 733 Persia cover with colored franking from Skoda
			factory in Teheran to Prag (1931)
20

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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734

736

ex.737

ex.772

ex.744
ex.780

ex.748

ex.782

F * 734 Turkish P.O. in Jemen postal stationary from
			Saana via Suez to Germany (1909)
* 735 USA “Schleuderflug” Bremen (2-8-1929)
F * 736 USA krantenbandje met o.a. “... service
			suspended”
Engeland en gebieden in enveloppen
				
F		 737 Engeland klassieke samenstelling vnl.
			gebruikt; hoge cat.(ca. £3800)
		 738 Engeland postzegelboekjes S.G. FD3A en 4A
			** cat. £500 pr.ex.
739 Engeland “O.W. Official”; “Army Official” etc.
			overdrukken (50 zegels) w.o. vals en echt (??)
* 740 Australische staten 24 ongebruikte p.w.s.

ex.807

50
20
20

100
100
200
50

ex.741

F		 741 Ceylon George IV S.G.386a; 387a; 387c;
			394a en 394c * cat.ca. £1100 vr.pr.ex.
			(some with brown gum as usual)
		 742 Hong Kong 4 klassieke zegels met hoge cat.
		 743 Pakistan ongebruikte resp. postfrisse series
			w.o. S.G.01-013 cat.ca. £360
F		 744 Papua S.G. 130-145 * cat. £550 vr.pr.ex.
			(some with brown gum)
		 745 Engeland en gebieden op 8 kaartjes en in een
			stockboekje vnl.klassiek gebruikt; hoge cat.
		 746 Engelse koloniën klassiek hoge cat.
* 747 Engelse koloniën diverse poststukken
F		 748 Turkije 1935 Vrouwencongres Mi.985-998 *
			en 2 proeven in paar; interessant
* 749 Turkije en Griekenland ca.70 poststukken
		 750 Iran betere series */** 50-er jaren
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100
100
60
100
60
100
50
50
70
50

* 751 Iran 7 FDC’s jaren 50
* 752 Argentinië poststukken ca.50 stuks w.o. oudere
* 753 Bolivia 4 poststukken w.o. 3 met censuur
			(Chaco oorlog)
* 754 Chili rampbrief naar Engeland “Damaged by
			seawater” 1941
* 755 Mexico ca.80 p.w.s.
		 756 USA en Zuid-Amerika klassiek op 3 kaartjes;
			hoge cat.
* 757 Zuid-Amerika ca.40 poststukken

10
20
20
60
20
50
40

Engeland en gebieden in mappen
				
		 758 Engeland klassiek gebruikt op stockblad met
			vele betere zegels; hoge cat.
100
		 759 Engeland diverse stempels (ca.60 stuks)
10
		 760 Australië en Nieuw Zeeland en div. gebieden
			op albumbladen
80
		 761 Brits Virgin islands grotendeels postfrisse
			moderne collectie op insteekbladen
40
		 762 Burma S.G.J110 (2 ex.) en J.111 ** in 4
			complete vellen cat. £430+ (complete sheets
			of 100) pr.ex. (VF and NH)
10
		 763 Canada vnl. klassiek op 2 kaarten
10
		 764 Ierland verzameling rolzegels w.o. op brief
30
		 765 Ierland 1e emissie op stockblad
10
		 766 Gilbert & Ellice Islands grotendeels postfrisse
			moderne collectie op insteekbladen
30
		 767 Lundy en Herm collectie op albumbladen w.o.
			2 poststukken
30
		 768 Nevis grotendeels postfrisse moderne collectie
			op insteekbladen
30
		 769 Nyasaland en Rhodesië grotendeels postfrisse
			collectie op insteekbladen
60
		 770 South Australia 1856-1911 (on)gebruikte
			collectie met o.a. S.G.7; 55; 195 * en 197;
			aardige koop
100
		 771 Engelse koloniën klassiek op 5 kaarten/
			albumbladen
100
F		 772 Engelse koloniën in Azië vnl. gebruikte
			colectie w.o. Maleise staten; Hong Kong
			etc. met betere zegels
700
		 773 West-Indië grotendeels postfrisse collectie
			op insteekbladen w.o. ouder materiaal
40
* 774 Irak 3 poststukken uit 2002; interessant
20
		 775 Iran insteekbladen w.o. betere zegels
30
* 776 Iran 5 poststukken met censuur; tevens 4
			poststukken met censuur w.o. Mexico
20
		 777 Perzië1875-1931 (on)gebruikte collectie op
			albumbladen w.o. betere zegels
60
		 778 Colombia 41 reg. labels; interesting
100
		 779 Mexico postfrisse vellen met hoge cat.
20
F * 780 Puerto Rico verzameling w.o. USA overdrukken
			en “stationary” Ed.nr.8
50
		 781 USA “Back of the Book” w.o. krantenzegels
en fiscaal
30

F		

782 Venezuela lokaalzegels (6 stuks) w.o. “Correo
Caracas ...” met certificaat; zeldzaam
		 783 Zuid- en Midden-Amerika in oude veilingkavels;
			div. landen
		 784 Zuid-Amerika diversen klassiek; zeer interes			sante koop
* 785 Engeland en koloniën poststukken ca.150
			stuks in 2 ringbanden w.o. betere

100
30
150
80

Engeland en gebieden in albums en stockboeken
				
		 786 Engeland 1858-1974 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album en 5
			stockbladen w.o. betere zegels
80
* 787 Engeland poststukken scheepvaart en
			paquebot in 2 ringbanden
40
		 788 Engeland klassiek w.o. S.G.nr.1 (2 ex.)
			hoge cat.
80
		 789 Engeland Machin postfrisse gespecialiseerde
			collectie in 2 Safe albums
130
		 790 Engeland en koloniën; partij in dik insteekboek 90
		 791 Engeland 1936-1980 grotendeels postfris in
			insteekboek
30
792 Engelse Perfins ruim 450 stuks onuitgezocht
			in insteekboek
60
		 793 Engeland in stockboek w.o. betere zegels en
			postfris
40
		 794 Engeland vnl. postfrisse verzameling waarin
			betere fosfor series
70
		 795 Engeland en Malta postfrisse voorraad
40
		 796 Engeland modern postfris in insteekboekje
30
		 797 Engeland 1980-2015 gebruikte collectie in dik
			insteekboek w.o. ca.300 complete series
50
		 798 Engeland winkelvoorraad in 2 boeken w.o.
			1d. Black (8 ex.) (mostly 2/3 margins); bleu
			papers (?) “very high cat.value”
400
		 799 Engeland 1850-2002 vnl.postfrisse collectie
			in 2 Davo albums en stockboek
300
		 800 Engeland 1953-1995 gebruikte resp. post			frisse collectie in Schaubek album w.o. betere
			zegels en series
80
		 801 Engeland Machins postfris in stockboek
30
		 802 Kanaaleilanden postfris in 2 stockboeken
10
		 803 Guernsey engros gebruikt in 2 stockboeken
			w.o. blokken en Pound waarden
50
		 804 Jersey engros gebruikt in 2 dikke stockboeken
			w.o. blokken en Pound waarden
50
		 805 Kanaaleilanden 1969-1999 postfrisse collectie
			in 2 Davo albums
100
		 806 Man engros gebruikt tot 2011 in 2 dikke
			stockboeken w.o. blokken
40
F
807 Jersey fiscaalzegels met specimen t/m £50
			(14 zegels)
20
		 808 Australië en staten 1850-1950 collectie in dik
			insteekboek w.o. betere zegels o.a. OS
			perforaties en opdrukken; hoge cat.
300

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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ex.809

ex.828

ex.853

ex.831

ex.844
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F		 809 Australië mooi opgezette collectie treinzegels
			waarbij catalogus “G and R” 2009; leuke koop 200
		 810 Australië en Antarctica 1913-2003 gebruikte
			collectie in 2 albums w.o. betere zegels
180
		 811 Australië 1913-2001 vnl.postfrisse collectie
			in 2 Schaubek albums
130
		 812 Brits Gyana collectie in insteekboek w.o.
			blokken en betere zegels
50
		 813 Canada in 4 stockboeken w.o. klassiek
40
		 814 Canada grotendeels gebruikt w.o. engros in
			3 insteekboeken
30
		 815 Canada 1858-1994 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums w.o.
			betere zegels
150
		 816 Canada postfris 1970-2011 in 4 Davo albums
			ca. $380 nominaal
100
		 817 Canada 1870-1983 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie
100
		 818 Canada 1870-2002 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums
150
		 819 Canada 1851-1986 gebruikte collectie in
Davo album w.o. 1877 t/m “five dollars”
			(cat. £3500) zwaar gestempeld zoals vaak
300
		 820 Cyprus winkelvoorraad w.o. betere ex.
40
		 821 Ierland 1922-2002 vnl.postfrisse collectie
			in 2 Davo albums
150
		 822 India 1949-1999 NH in stockbook mostly 2
			of each; ca.2800 stamps
180
* 823 Pakistan collectie aerogrammen en doosje
			FDC’s; zelden aangeboden
100
		 824 Singapore 1948-1995 vnl. postfrisse collectie
			met betere series vrijwel compleet (mist blok
			1); hoge cat. (vlg. Mi. ca.4600)
500
		 825 Canada modern postfris en postzegelboekjes
			in 3 stockboeken/albums
150
		 826 Papoea Nieuw Guinea 1952-2003 gebruikte
			collectie w.o. overdrukken jaren-90 in 3 albums 130
* 827 Zuid-Afrika 1944-1970 collectie aerogrammen 20
F * 828 Zuid-Afrika geïllustreerde p.w.s. (ca.80 stuks) 50
		 829 Zuidelijk Afrika w.o. Transvaal etc. in 3
			stockboeken
40
* 830 Zuid-West Afrika collectie geïllustreerde p.w.s.
			en aerogrammen
40
KF* 831 Zuid-West Afrika gespecialiseerde collectie van
			kleur- en drukproeven (ca.365 items) in dikke
			ringband met vele variëteiten, schaars en
			interessant. The gutterpairs in this collection
			are proofs, they were not supplied to the P.O.
			(scans on request).
1000
		 832 Engelse koloniën op dik gebonden insteek			bladen w.o. betere zegels
100
* 833 Engeland en koloniën diverse postwaarde			stukken (vnl. aerogrammen)
20
		 834 Engeland en koloniën vnl.gebruikte collectie
			in Schaubek album
250
		 835 Ceylon en Samoa vnl. postfrisse collecties
50
		 836 Engeland koloniën 7 deelcollecties (on)
			gebruikt vnl.Elizabeth
200
		 837 Stanly Gibbons Commonwealth 1840-1970
			uitgave 2015 (nieuwprijs 120)
10
		 838 Antigua; Barbados en Bahama’s in stockboek,
			hoge cat.
100

839 Engelse koloniën Perfins ca.325 stuks
			onuitgezocht in insteekboek
70
		 840 Coronation 1937 postfris in blokken van 4
100
		 841 Engelse koloniën in Safe album
40
		 842 Engelse koloniën 1935 “Silver Jubilee” gebruikt
			vrijwel compleet cat.ca. £1850 VF lot
250
		 843 George VI collectie in 2 S.G. albums mint and
			used incl.R.S.W. and some “B.M.A.” covers
500
F		 844 Engeland Dienst, Gibraltar, Cyprus, Levant
			en Malta gebruikte collectie met betere zegels
			en zeer hoge cat.
600
		 845 Engelse gebieden in de Caribiën postfris in
			insteekboek
50
		 846 Engelse gebieden in 5 stockboeken w.o. klassiek 70
		 847 Hong Kong en Maleisië en Hong Kong in 3
			stockboeken
10
		 848 Engelse koloniën rommelige collectie in 3
			insteekboeken w.o. klassiek
100
		 849 Engeland, Jersey, Guernsey, Man en Nw.
			Zeeland postfris in insteekboek
40
		 850 Engelse gebieden kleine grotendeels postfrisse
			collectie in insteekboek
30
		 851 Indiase staten, Straits Settlements etc. in
			stockboek
60
* 852 Engelse gebieden poststukken en postwaarden
			in ordner ca.150 stuks
10
F		 853 Engelse koloniën; Coronation 1937 stock of
			NH sets (ca.600 sets) cat.ca. £1700 VF lot
200
		 854 Kenya en Zanzibar in stockboek w.o. postfris 40
		 855 Commonwealth in klein stocboek w.o. Zuidelijk
			Afrika; stempels en iets China
50
		 856 Engelse koloniën partij oud en klassiek in dik
			insteekboek
80
		 857 Engelse koloniën kleine collectie in 2 stock			boeken w.o. New Zealand
30
* 858 Engeland en koloniën ca.135 p.w.s. w.o.
			ongebruikte Mulready 2d. (cat. £425)
100
		 859 Engelse koloniën verzameling in 5 insteek			boeken w.o. veel postfris thematisch materiaal 200
Midden Oosten in albums en stockboeken
				
		 860 Egypte; Israël en Tunesië in 4 insteekboeken
			w.o. betere zegels
40
		 861 Egypte stockboek waarin betere zegels o.a. *
			S.G.A1
20
* 862 Irak zegels en 10 poststukken w.o.
			luchtpost 1932
30
* 863 Israël FDC’s en voorlopers w.o. leuke ex.
20
		 864 Israël in 2 insteekboeken w.o. postfris en iets
			beter materiaal o.a. blok 1
30
		 865 Israël 1948-2000 grotendeels postfrisse
			collectie in 3 Schaubek albums
100
* 866 Israël postwaarden en luchtpostbladen
			grotendeels ongebruikt in ringband
10
		 867 Palestina postfrisse collectie in stockboek
20
Noord- en Zuid Amerika
in albums en stockboeken

				
* 868 Zuid-Amerika poststukken in insteekboekje
			w.o. Zeppelinbrieven
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40

ex.873

ex.870

ex.873

ex.895

ex.873
ex.895

ex.918

ex.918

ex.918
ex.923

ex.872

ex.924
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ex.918

		 869 USA; Zuid-Amerika en Engeland in 2 stock			boeken w.o. betere zegels
20
F * 870 USA collectie poststukken w.o. interessante ex. 400
* 871 USA veldpost WO-II in album ca.125 stuks
10
KF 872 USA 1850-1992 (on)gebruikte respec.
			postfrisse collectie w.o. veel betere zegels
			en stempels prachtkoop
1000
F * 873 USA collectie van ca.200 poststukken w.o.
			betere stukken en prentbriefkaarten
1000
		 874 USA 1935-1992 (on)gebruikte resp.postfrisse
			collectie in 2 Leuchtturm albums
40
875 USA en gebieden Perfins ca.250 stuks
			onuitgezocht in insteekboek
50
		 876 USA ca.1800 precancels in oud stockboek
20
* 877 USA ca.180 poststukken in 2 albums
30
		 878 USA precancels; partij in 2 insteekboeken w.o.
			ook wat poststukken
60
		 879 USA precancels ruim 3000 stuks in dik
			insteekboek
150
		 880 USA collectie vanaf 1851 in 2 albums
70
881 Argentinië vellen fiscaalzegels incl. proef
40
		 882 Chili en Uruguay gebruikt in Schaubek album
			w.o. klassiek
30
		 883 Panama en Kanaalzone zegels en poststukken 40
		 884 Zuid-Amerika dik stockboek met zegels w.o.
			betere ex.
30
		 885 Midden- en Zuid-Amerika in 4 insteekboeken
			grotendeels klassiek en oud
100
		 886 Zuid- en Midden-Amerika in 7 insteekboeken
			w.o. Mexico
40
		 887 Zuid- en Midden-Amerika in 3 insteekboeken
			w.o. Mexico; tevens iets andere landen
30
* 888 Zuid- en Midden-Amerika poststukken in
			ringband; alsmede poststukken Curaçao
40
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in dozen
			
		 889 Canada engros gebruikt; doos met ringband
			en 3 dikke insteekboeken met veel zegels
			alsmede boek “millennium collection”
80
		 890 USA precancels doos met album; 4 dikke
			stockboeken en 31 stockbladen w.o. variëteiten;
			ca.10.000 stuks; interessant
150
		 891 Turkije 1860-2010 in 4 dikke stockboeken
60
		 892 Engeland w.o. Machin en gebieden doos met
			4 dikke stockboeken
50
		 893 Engelse koloniën doos met 9 stockboeken
			en map w.o. Hong Kong
60
		 894 Wereld 2 verhuisdozen met ringband; 34
			stockboeken en 14 insteekboekjes
100
F * 895 USA 1840-1980 scheepspost w.o. betere
			stukken in 5 mappen
250
		 896 Jersey; Guernsey and Man postzegelmapjes
			postfris alsmede Bund postfris op stockkaarten
			en in zakjes
50
		 897 Engeland en koloniën diverse w.o. coronation 60
* 898 Engeland koloniën (on)gebruikte p.w.s.
			(ca.80 ex.)
50
		 899 Engeland en koloniën; diversen
10
		 900 Diverse bundels klassiek (18 stuks) w.o. India
			(8 ex.)
60

* 901 Engelse koloniën ongebruikt; aerogrammen
			w.o. betere ex. (ca.100 stuks)
60
		 902 Arabische staten ca.8 kg vnl. gebruikte blokjes 50
		 903 Dominicaanse Republiek collectie in 5 Davo
			albums 1865-1986 **/* en gebruikt w.o.
			luchtpost; aangetekend met vele variëteiten;
			mooie koop
900
		 904 Zuid-Amerika in 8 albums/stockboeken w.o.
			aardig klassiek
100
		 905 Engeland voorraad gebruikt; doos met 12
			stockboeken vol met zegels tot 2015 w.o.
			stempels en Machin
130
		 906 Jersey 9 jaarboekjes; postzegelboekjes en
			presentatieboekjes
50
		 907 Australische Prestige boekjes; postfrisse
			collectie Kanaaleilanden; etc. in doos met
			7 albums/stockboeken en 3 bladen uit p.z.
			boekjes
150
		 908 Engeland; Kanaaleilanden en Ierland verhuis			doos met 11 stockboeken en doos met losse
			zegels w.o. Machin
60
		 909 Kanaaleilanden postfris in zakjes; hoge aan			schafwaarde
60
		 910 Postzegelboekjes Engeland en Ierland leuke
			koop
200
		 911 Zuid-Amerika in 7 stockboeken/verkoopboeken
			met veel klassiek
100
		 912 Engeland en koloniën doos met insteekboek;
			3 doosjes en zakjes; alsmede poststukken.
			Leuke uitzoekpartij
60
* 913 Australië pws en FDC; doos met DAVO
			ringbanden w.o. Australian Antarctic
60
		 914 Motief Arabische staten in 15 albums en stock			boeken (1 ex.DDR) met gigantische cat.waarde
			in 2 verhuisdozen
150
* 915 Engeland FDC’s 2006-2015 in 8 albums
			(ca.540 stuks)
200
* 916 Engelse koloniën doos met poststukken
40
		 917 Hong Kong doosje met 4 stockbladen klassiek
			en 5 rondzendboekjes w.o. aardig postfris
50
F * 918 Engeland en koloniën ca.120 poststukken
			w.o. 4 foto’s mail op Tonga (schaars) en
			Penang (Paquebot)
100
		 919 Engelse koloniën en iets diversen in 6 oude
			rondzendboekjes w.o. leuk Canada
150
		 919a Eng. kol. in klein stockboekje met klassiek
			(hoge cat) en iets divers
40
		 920 Iran doos met postfris 80-er jaren cat.waarde
			€3500 (vlg. inzender)
70
		 921 Engeland modern grotendeels postfris w.o.
			prestige- en postzegelboekjes
70
		 922 USA doos met duizenden zegels w.o. klassiek;
			grote uitzoekpartij
50
F		 923 Australië stockboek en los in zakjes met veel
			“Gutterpairs”; also imprints; etc. leuke koop 100
F		 924 Engelse koloniën op zwarte kaartjes; zeer
			hoge cat.
500
		 925 Brits Indië engros doos met kaartjes; zakjes
			en bundels; ruim 10.000 zegels
100
		 926 Engelse koloniën op zwarte insteekbladen
150
* 927 Engeland ca.100 poststukken w.o. beter
			klassiek; interessant
100
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ex.935

ex.952

		 928 Engeland en koloniën doos met stock-en
			albumbladen w.o. klassiek; modern postfris
			en enkele poststukken
80
		 929 Hong Kong w.o. stempels en Straits
			Settlements etc. op albumbladen
60
		 930 USA Cinderellas and Christmas zegels engros
			in doos
50
* 931 Engeland en koloniën gevarieerde partij
			poststukken in doos
80
* 932 Egypte poststukken doos met ca.150 stuks
			w.o. postwaardestukken
50
		 933 Engelse koloniën in 10 stockboeken vnl. India 50
		 934 Miiden-Oosten; Zuid-Andorra en Azië in 54
			rondzendboekjes
100
F		 935 Engelse koloniën op zwarte kaartjes w.o.
			aardig Ceylon
500
		 936 Engeland postzegelboekjes postfris in doos
60
* 937 Zuid- en Zuidwest Afrika ca.100 poststukken 100
		 938 Engeland doos met hoofdzakelijk Machin zegels 50
		 939 Zuid- en Midden-Amerika in 10 stockboeken
			w.o. veel beter klassiek
80
KF 939a England 1840-1898 collection in 11 old
			albums starting with 6 black pennies incl. 5
			four margin ex., 4 mint black pennies all
			with full or large part o.g. but “helas” with
			only 3 to 3¾ margin. The collection was
			formed in the 1920-ties There are plate
			reconstructions to be mentioned S.G.45/47
			(240 ex.), S.G. 115/117 (192 ex.), S.G.
			146/147 (225 ex.); etc. There are ca.210
			covers/stationary of which many are small
			rarities and some very good stamps (see
			photos). An authentic old fashioned (mixed)
			condition collection, very interesting
			opportunity.
10000

		 940 Australië; Papua en New Zealand doos met
			album; 5 stockboeken en 2 insteekboekjes
		 941 Kanaaleilanden 4 mooie Schaubek albums
			met nog wat postfrisse series
		 942 Australië verhuisdoos met 25 jaarsets tot
			ca.2005
		 943 Engeland en koloniën doos met album; 2
			stockboeken; 4 insteekboekjes en album			bladen w.o. klassiek
* 944 Chili ca.800 brieven klassiek en luchtpost;
			p.w.s.; FDC’s; etc. in 5 albums; prachtkoop
		 945 Engeland w.o. postfris op kaartjes en in 4
			stockboeken
		 946 Zuid-Amerika in 5 stockboeken w.o. klassiek
			en Engelse koloniën
		 947 Engelse koloniën doos met groot aantal
			zakjes w.o. ouder en postfris materiaal
		 948 USA vooroorlogs materiaal in groot aantal
			zakjes w.o. veel postfris en beter materiaal
		 949 Engelse gebieden doos met groot aantal
			voorraadzakjes w.o. postfris en beter materiaal
		 950 Zuid-Amerika in grote doos op albumbladen
			vnl. klassiek; interessante koop
		 951 Zuid-Amerika in doos met 6 stockboeken
			met veel klassiek o.a. Colombia
F		 952 Zuid-Afrika mooi opgezette en bekroonde
			motief collectie in blokken van 4 en van 6
			met plaat- en etsingnummers in 7 albums;
			prachtkoop
		 953 Venezuela vrijwel complete verzameling
			1859-1989 in 5 Davo albums **/* en
			gebruikt met interessant klassiek; luchtpost
			met vele variëteiten, modern deel ** betere
			revolutie uitgaven en Escuela’s, collectie ex
			Wachter
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970

971

975

ex.976

ex.978

ex.981

977

ex.982

		 954 Zuid-Amerika doos met tienduizenden zegels
			grotendeels ouder materiaal
70
		 955 Engeland en Engelse gebieden; verhuisdoos
			met 3 albums; 8 stockboeken; 2 insteek			boekjes; een jaarboek Australië en mapjes. 130
		 956 Israël modern postfris in doos met 2 albums
			en kistje met postzegelboekjes; alsmede een
			lege ringband
50
Europa losse nummers
				
F * 957 België p.w.s. met antwoord naar Uruguay
			(1891) schaars
20
F
958 Denemarken 1946 brief uit vluchtelingen			ziekenhuis voor huid- en geslachtsziekten;
			interessant
40
F		 959 Duitsland Reich Mi.505A cat.250 pr.ex.
40
F		 960 Duitsland Reich Mi.505B cat.130 pr.ex.
20
F		 961 Duitsland Reich postzegelboekje Mi.MH32
			type II ** cat.180 pr.ex.
40
F		 962 Bund Mi.132 in blok van 4 cat.400+ pr.ex.
50
F		 963 Bund postale vervalsing Mi.1588 ** cat.-.			pr.ex. (schaars)
30
F		 964 Berlijn Mi.35-41 ** met velrand cat.750+
			pr.ex. (attest Schlegel)
130
F		 965 Berlijn Mi.blok nr.1 * cat.1500 pr.ex.
100
F		 966 Duitsland Am. zone Mi.17b DZI ** cat.600+
			pr.ex. (attest Wehner)
90
F		 967 Duitsland Am. zone Mi.176Dz r4 ** cat.5000
			pr.ex. (attest Wehner)
800

F		 968 Russische zone 1945 Thüringen briefstukje
			met o.a. Mi.92 AX-bt cat.ca.650++ pr.ex.
			(keur Schulz) “sehr selten”
100
F		 969 Russische zone Mi.block4cy (II/IV) **
			cat.550 pr.ex. (keur Jasch)
100
F		 970 Russische zone Mi.41 ** cat.650 pr.ex.
			(attest Kunz)
100
F		 971 Russische zone Mi.115c yy ** cat.500 pr.ex.
			(keur Schulz)
80
F * 972 Russische zone Mi.166-181 (incl.179) op briefstuk
			“last day cover” cat.ca.500 (attest Böheim)
50
F * 973 Russische zone Mi.166-181 (incl.179) op
			briefstuk cat.ca.950 pr.ex. (attest Böheim)
100
F		 974 Saargebied Mi.98-101 ** cat.120 pr.ex.
			(befund Geigle)
20
F * 975 Helgoland 1889 PPC with Mi.14 (S.G.14) scarce 20
F		 976 Württemberg Mi.281U en 282U * cat.70 pr.ex. 10
F		 977 Frankrijk Yv.12a * in strip van 3 cat.3900+
			pr.ex. (keur Brun)
400
F		 978 Frankrijk non dent. Yv.1173-1174 ** cat.155 		
			pr.ex.
30
		 979 Frankrijk “Epreuves luxe” Yv.1266-1267 **
			cat.225 pr.ex.
40
		 980 Algerije Yv.363A ** cat.400 pr.ex.
60
F		 981 Cameroun Yv.332-334 cat.520 pr.ex.
50
F		 982 T.A.A.F. Yv.Lp.7 en 8 ** cat.350 pr.ex.
50
* 983 T.A.A.F. prentbriefkaart met Yv.24 (Albatros)
50
* 984 T.A.A.F. FDC met Yv.21 en Lp.7 pr.ex.
40
KF* 985 Frankrijk 1859 complete brief met Yv.17A in
			strip van 5 en enkel ex. naar Buenos Aires
			(signé Brun)
300

All single lots can be viewed online: www.rynmond.com
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995
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999

998

1001

1002

F * 986 Frankrijk complete entire incl. letter with
			Yv. 38 from Paris to New Orleans (1877)
			directed at general Trobriand ( a very famous
			french American) from probably Madame La
			Marquise de Bloqueville (a known society lady,
			writer and poet) undoubtely an item of
			philatelic and historical interest.
150
F * 987 Frankrijk “col. gen.” p.w.s. vanuit Noumea
			naar Riga (1891) schaars
30
F * 988 Gabon 1913 Reg. Post. Stationary with add.
			postage to Prag; philatelic but rare
30
F * 989 Frans “Kamerun” R-brief met 5 waarden
			‘Occupation Francaise’ rare combination of
			German “R-Zettel”; cancellations etc.
50
F		 990 Italië Mi.17 * cat.2500 pr.ex. (part o.g.)
100
F		 991 Italië verrekenzegels Mi.6-11 */** cat.370
			pr.ex. (keur Zumstein)
50
F		 992 Liechtenstein Mi.82-89 */** cat.750 pr.ex.
			(iets bruine gom)
80

F * 993 Litouwen (Zuid) Yv.1A-8 cat.700+ op brief;
			schaars
KF 994 Monaco Yv.33 cat.1500 pr.ex. (keur Brun)
F * 995 Mozambique 1923 reg. cover with Ceres
			postage 1 esc.30 to Zürich delayed because
			of accident
F * 996 Noorwegen viszeehaven Bergen 1904 lokaal
			verstuurd
		 997 Oostenrijk Mi.557-562 ** cat.440 pr.ex.
F * 998 Oostenrijk postal stationary 2 Kr. with add.
			3 Kr. (2 ex.) to Singapore 1886; rare
F * 999 Oostenrijk gecensureerd R-brief 1916 met
			speciaal R-strookje Kriegsgefangenen lager
			Spratzern naar Nederland
		 1000 Roemenië Mi.2934U-3034 ** cat.300 pr.ex.
F * 1001 Rusland 1869 complete omslag van Berry			scheff (Ukraine) naar Bordeaux met diverse
			transitstempels
F * 1002 Russia postal stationary 4 Kop. from Riga to
			D.E.I. sent on to Singapore 1908; rare

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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F		 1003 Rusland Mi.51Y ** in compleet vel van 100
			stuks cat.€500++ vrijwel pr.ex. (iets getint)
F		 1004 Rusland Mi.blok 13 ** cat.350 pr.ex.
F * 1005 San Marino Zeppelinvlucht Sieger nr.202
			cat.400 pr.ex.
F		 1006 Sicillië Yv.21a (*) (Sass.10) cat.175 (Sass.
			cat.275) pr.ex.
F * 1007 IJsland Zeppelinbrief met Mi.147-149 Sieger
			nr.114 cat.650 vr.pr.ex.
F		 1008 Zweden Mi.144-158 cat.800 pr.ex.
F		 1009 Zweden Mi.159-173 cat.700 vr.pr.ex.
F		 1010 Zwitserland Mi.228 ** (Zu.179) cat.600
			pr.ex. (keur Weid)
F		 1011 Zwitserland Mi.447-459 ** (Zu.262-274)
			cat.450 pr.ex.
F		 1012 Zwitserland Mi.447-459 ** (Zu.262-274)
			cat.450 pr.ex.

100
50
100
30
100
100
80
90
70
70

Europa in enveloppen
				
		 1013 België betere zegels en series grotendeels
			postfris op 15 insteekkaartjes cat.ca.2200
			(vlg. inzender)
60
* 1014 België ca. 100 poststukken
50
* 1015 Denemarken 1891 geïllustreerde p.w.s.
10
* 1016 Denemarken en Deens West-Indië diverse
			poststukken
10
		 1017 Bohemen en Moravië nrs.1-19 ** (Befund
			Pfeiffer) 55-61 ** en 75-78 ** cat.124 pr.ex. 20
		 1018 Duitse staten w.o. vals en catalogus Pruisen;
			leuke koop
30
		 1019 Duitsland Reich Mi.block 3 (*) cat.(1100)
			binnenstuk los fraai ex.
30
		 1020 Duitsland diversen w.o. Emissie 1889 gekeurd
			op kleur etc. interessant
50
F		 1021 Pernau Mi.9 in veldeel van 37 ** cat.1110+
			pr.ex.
50
		 1022 Duitsland 96 treinstempels (1881-1891)
50
		 1023 Deens West-Indië; Noorwegen en Zweden
			klassiek op insteekkaartjes
30
		 1024 Deens West-Indië Fa. 13 * en IJsland nr.17
			gebruikt vr.pr.ex.
20
		 1025 Frankrijk “Occupation Francaise” op kaartjes
20
		 1026 Frankrijk Yv.92 (186 ex.) w.o. stempels
10
		 1027 Zuid-Vietnam Mi.nrs.91-97 ** in veldelen
			van 25 stuks cat.850
20
F * 1028 Griekenland 6 poststukken w.o. Opstand
			1935 en één Lp.serie Denemarken
50
		 1029 Italiaanse staten (ca.45 stuks w.o. vals) en
			“Publicitare” met o.a. Yv.17 (cat.650)
80
* 1030 Italië 1929 brief naar USA met “SS
			Cracovia ....Lloyd ....”
20
		 1031 Italië Manzoni Mi.193 vervalsing schaars stuk
			voor referentie
10
* 1032 Joegoslavië 8 FDC’s hoge cat.
130
		 1033 Laos 1951 postzegelboekje ** waarin
			blokken cat.400 pr.ex.
50

* 1034 Fiume 3 poststukken w.o. aangetekend
30
* 1035 Monaco ca.50 (on)gebruikte klassiek p.w.s.
20
		 1036 Oostenrijk klassieke stempels op 5 insteek			kaartjes
30
F		 1036a Rusland Zemstvo proef in blok van 4
			(interesting item)
30
		 1037 Spanje op 2 kaartjes klassiek w.o. nr.1 (10 ex.) 20
		 1038 Zwitserland Rayon en Ortspost 7 zegels in
			gemengde kwaliteit (alle gekeurd ABT)
50
F * 1039 Vier betere poststukken w.o. Zwitserland
			“Flugpost 16.VI.19”
60
		 1040 Diverse betere zegels en stempels w.o.
			Deens West-Indië nr.1 en enkele poststukken 80
			
Europa in mappen
				
		 1041 België 1934-1961 postfris op albumbladen
20
		 1042 België 1946 lokale opdrukken grotendeels
			postfris op 2 albumbladen en stockblad w.o.
			variëteiten
30
		 1043 Duitse staten 15 zwarte kaartjes; hoge cat
			(ca.4000)
40
		 1044 Duitse staten (on)gebruikte collectie w.o.
			zeldzame vervalsingen en herdrukken;
			interessant
50
		 1045 Duitsland Reich Mi.575 ** in vel van 100 cat.
			1000 vr.pr.ex. (deel vast geplakt)
50
		 1046 Duitsland Reich postfris op albumbladen
50
		 1047 Duitsland Reich postfris tussen Mi.779 en 908 10
		 1048 Bund speciaal verzameling “Brandenburgertor” 10
		 1049 Saargebied 41 stempels
10
		 1050 Saargebied en Saarland (on)gebruikte
			collectie w.o. betere ex.
80
F		 1051 Saarland 1920-1924 (on)gebruikte collectie
			op albumbladen
50
		 1052 DDR postfris op zwarte kaarten; hoge cat.
80
		 1053 Faroër modern postfris op insteekbladen
30
		 1054 Frankrijk complete postfrisse vellen w.o.
			Yv.830-833 en Yv. Lp.nr.20
80
		 1055 Frankrijk 50-er jaren gebruikt op insteekbladen 40
		 1056 Frankrijk Yv.186 ** in vel van 25 ex. 2800+
			minder mooi
100
		 1057 Franse koloniën U.I.T. w.o. Polynesië en
			T.A.A.F. postfris cat.ca.640 pr.ex.
70
F		 1058 T.A.A.F. Yv.22; 23; 24; 25; 28 en Lp.8; 10-18
			** cat.ca.1800 pr.ex.
200
* 1059 Fiume div. poststukken en zegels
50
		 1060 Griekenland vnl. Hermeskoppen w.o. veel
			vierrandige ex. (na te zien)
50
		 1061 Italië pakketzegels Mi.25; 29; 30; 31; 32; 33
			en 34 in complete vellen
30
		 1062 Joegoslavië collectie op insteekbladen vanaf
			30-er jaren
50
		 1063 Kreta Venizelos regering nrs.6-11 in complete
			vellen
20
		 1064 Kreta en Spanje op stockbladen w.o. betere
			zegels
40

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.1092
ex.1097

ex.1065

ex.1074

F		 1065 La Guaira collectie private uitgaven (zie Facit)
			zeldzame koop
		 1066 Luxemburg diversen w.o. nr.1 en betere
			waarde “intellectuelen”
		 1067 Monaco diversen postfris w.o. luchtpost
		 1068 Monaco 1885-1973 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie op insteekbladen
		 1069 Noorwegen 1872-1958 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie op albumbladen met
			betere zegels (cat.1500+)
		 1070 Oostenrijk 1923-1958 postfris met betere
			series; hoge cat.
		 1071 Opper Volta 1960-1973 ongebruikte collectie
		 1072 Polen collectie met oud(er) materiaal op
			insteekbladen w.o. betere zegels en blokkken
		 1073 Roemenië collectie met oud(er) materiaal op
			insteekbladen w.o. betere series
F		 1074 Rusland Zemstow 61 stuks op 2 insteekbladen
		 1075 Rusland en gebieden 1865-1930 collectie
			w.o. betere zegels
		 1076 Rusland en Letland complete vellen en veldelen
		 1077 Servië en Slowakije collectie op albumbladen
		 1078 Spaans Andorra 1963-1992 w.o. Mi.nr.71
			(Europazegel)
		 1079 Spaans Andorra 1968-1992 w.o. Mi.nr.71
			(Europazegel)
		 1080 Spanje Mi.539; 554 en 555 in vellen en
			veldelen; alsmede lokaalpost
		 1081 Tsjechoslowakije (on)gebruikt met betere ex.
			en hoge cat.
		 1082 Tsjechoslowakije overdrukken op Oostenrijkse
			zegels
		 1083 Tsjechoslowakije 1918-1919 en 1936-1958
			(on)gebruikte resp. postfrisse collectie op
			albumbladen; tevens iets Slovensko

ex.1113

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

		 1084 Turkije (Thessalië) Mi.A85-E85 ** in complete
			velletjes van 6 stuks cat. €600 pr.ex.
30
		 1085 Zwitserland Mi.37 ** (Zu.45) in 2 veldelen
			w.o. plaatfout en “doppelprägung” (positie 28)
			pr.ex.
10
		 1086 Zwitserland Pro-Juventute 1912-1981 groten			deels gebruikte collectie op albumbladen w.o.
			betere series
70
		 1087 Zwitserland vervalsingen op 3 stockbladen
			ca.90 items w.o. op briefstukje
60
		 1088 Zwitserland staande Helvetia w.o. tandingen
			met hoge cat.
80
		 1089 Diverse vervalsingen w.o. interessante ex.
50
			
Europa in albums en stockboeken
				
		 1090 België diversen in 3 stockboeken w.o.
			engros en iets Luxemburg
60
		 1091 België 1960-1988 postfrisse collectie in 2
			Schaubek albums
50
F		 1092 België 1942-1980 grotendeels postfrisse
			collectie in 3 Lindner albums w.o. betere
			series en blokken
200
1093 België Perfins ca.425 stuks onuitgezocht in
			insteekboek
70
		 1094 België diverse postfris met hoge cat.
40
		 1095 België collectie blocks vanaf 1930 in dik
			insteekboek w.o. betere
130
		 1096 België; Congo. Ruanda en Urundi 1886-1960
			(on)gebruikte resp. postfrisse collectie in Davo
			album en stockbladen w.o. betere zegels
80
F		 1097 België 1935-1984 grotendeels postfrisse
			collectie in 2 Safe albums w.o. betere series 150
		 1098 België 1858-2003 collectie grotendeels
			gebruikt in 2 insteekboeken
40
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ex.1127

ex.1135
ex.1136

		 1099 België R. Symoens “Le droit de timbre en
Belgique” 1942 fiscaalzegels dus
		 1100 België collectie in insteekboek w.o. blokken
			en postfris
* 1101 België en Belgisch Congo poststukken
			scheepvaart in ringband
* 1102 België poststukken en prentbriefkaarten
			scheepvaart in ringband
		 1103 België 1849-1989 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 4 albums
		 1104 België 1851-1968 grotendeels gebruikte
			collectie in dik stockboek w.o. betere zegels
		 1105 België moderne velletjes en blokken frankeer			waarden postfris in Safe album w.o. OCB
			F1627-35-20
* 1106 Belgisch Congo 41 poststukken grotendeels
			postwaarden
		 1107 België 1849-1991 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 Schaubek albums
* 1108 Denemarken diverse brieven en p.w.s. vanaf
			1865 in album (ca.75 ex.)
1109 Denemarken fiscaalzegels in 2 insteekboeken
			ca.900 stuks; interessant
* 1110 Bulgarije 1934-1948 fiscaal documenten
		 1111 Bund postfris met zeer hoge cat.
		 1112 Bund collectie in insteekboek tevens iets
			Reich en Beieren
F		 1113 Berlijn 1948-1990 postfrisse complete collectie
			w.o. Mi.21-34 met attest Schlegel en blok Mi.1
			(keur Schlegel) hoge cat.
		 1114 Bund en Berlijn grotendeels postfris in 2 dikke
			insteekboeken cat.ca.6800 (vlg. inzender)
		 1115 Bund postfris en gebruikt in 2 dikke insteek			boeken cat.ca.5000
		 1116 Bund combinaties en boekjes in stockboek
		 1117 Berlijn 1946-1990 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in Davo album w.o. betere series
		 1118 Duitse staten; Reich en gebieden in insteek			boek w.o. betere zegels
		 1119 Reich en gebieden (on)gebruikte collectie vanaf
			1892 in goed gevuld oud Schaubek album

10
40
40
60
100
80
50
10
70
40
50
50
30
20
500
100
70
30
80
180
180

ex.1126

		 1120 Saar collectie postfris in luxe Lindner album
			w.o. beter materiaal
		 1121 Duitse gebieden in album w.o. betere zegels
		 1122 Duitsland diversen in stockboek en op album			bladen w.o. plaatfouten Saargebied in stock			boek en 4 mappen
		 1123 Bund 1949-2001 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in 2 dikke insteekboeken w.o. betere
			zegels
		 1124 Bund 1949-1953 gebruikte collectie in
			insteekboekje cat.ca.1550
1125 Duitsland Perfins ruim 350 stuks onuitgezcht
			in insteekboek
F		 1126 Berlijn 1949-1990 gebruikte collectie met
			o.a. “rood” overdrukken (keur Schlegel)
F		 1127 Saarland; Saar; Danzig en Memel; etc.
			gebruikte collectie in klemband w.o. diverse
			ex. gekeurd; stempels soms twijfelachtig
			(bijv. Laibach Mi.39-44) desondanks interes			sante koop met hoge waarde
		 1128 Berlijn en Bund rommelige partij in 2 insteek			boeken w.o. beter materiaal
		 1129 Bund 1949-1988 gebruikte complete collectie
			incl. blok nr.1 in luxe Davo album
		 1130 Duitsland postzegelboekjes ca.320 stuks w.o.
			postfris in 2 albums
		 1131 Bund persoonlijke zegels diverse thema’s in
			3 stockboeken; zelden aangeboden
		 1132 Bund 1949-1990 grotendeels postfrisse
			collectie in Leuchtturm album w.o. betere
			series; hoge cat.
		 1133 Thuringen; Duitse post etc. in aantallen in 2
			stockboeken; interessant voor specialist
		 1134 Duitse gebieden w.o. koloniën in album en
			doos; leuke koop
F		 1135 Duitsland diversen w.o. Russische bezetting
			in 5 stockboeken; leuke koop
F		 1136 Bund en Berlijn 1948-1982 vnl. postfrisse
			collectie met vele betere series
		 1137 Berlijn gebruikte collectie in stockboek en
			album hoge cat.
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ex.1151

ex.1152

		 1138 Duitse staten collectie met hoge cat. w.o.
			ongetwijfeld vals maar ook veel leuke
			stukjes; interessant
		 1139 Berlijn 1949-1990 vrijwel complete gebruikte
			collectie (overdrukken niet gekeurd)
		 1140 Bund 1949-2000 complete postfrisse collectie
			in 2 Lindner albums w.o. Posthoorn; w.o. keur
		 1141 Duitsland en gebieden in dik winkelboek w.o.
			betere zegels; hoge cat.
		 1142 Berlijn 1948-1990 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Kabe album w.o.
			betere series; hoge cat.
		 1143 Duitsland Reich en gebieden; alsmede Bund
			in insteekboek cat.ca.3000 (vlg. inzender)
		 1144 Duitsland w.o. Reich en gebieden; Danzig en
			oud Duitse staten in dik insteekboek en map
		 1145 Duitsland collectie stadspost 1945-46 in
			insteekboek w.o. blokken en poststukken
		 1146 Duitsland Hindenburg ca.200 combinaties
			leuke koop
F		 1147 Reich 1872-1945 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in Davo album
		 1148 Duitsland diversen w.o. staten en gebieden
			in 2 dikke stockboeken
		 1149 Duitsland Franse bezetting en Danzig in
			album en stockboek
		 1150 Duitsland w.o. klassiek in 2 stockboeken en
			2 mappen

100
150
400
150
100
70
60
100
50
80
30
30
50

F		 1151 Duitse Rijk 1872-1945 vnl. gebruikte collectie
			met o.a. Reichspost 5 Mark in 2 typen “Ostropa”
			blok etc. in 2 albums
F		 1152 Duitsland 1945-1949 Russische zone;
			prachtig opgezette collectie met veel
			variëteiten en betere zegels w.o. “geprüft”
			en attest; zeldzaam mooie koop
		 1153 Finland 1870-2007 in 3 dikke insteekboeken
		 1154 Finland voorraad 1866-2004 in zeer dik
			insteekboek
		 1155 Frankrijk stockboek met postzegelnboekjes
			alsmede insteekkaartjes met betere zegels
		 1156 Frankrijk 1849-1979 (on)gebruikte collectie
			w.o. betere ex.
		 1157 Frankrijk 1975-2000 vnl.gebruikte collectie in
			3 Safe albums
		 1158 Frankrijk modern postfris in 2 insteekboeken;
			tevens iets postfris Engeland
		 1159 Frankrijk avontuurlijke partij in dik insteekboek
		 1160 Frankrijk 1862-2010 (on)gebruikt resp.
			postfrisse collectie in Davo album; alsmede
			Spanje
		 1161 Frankrijk postzegelboekjes in 2 stockboeken
		 1162 Frankrijk diverse postfris
1163 Frankrijk en gebieden Perfins ca.225 stuks
			onuitgezocht in insteekboek
		 1164 Franse koloniën collectie 1882-1983 in 5
			insteekboeken
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ex.1147
ex.1179

		 1165 Faroër collectie postfris 1975-2009 w.o.
			blokken; boekjes en jaarsets o.a. 1975/76
90
		 1166 Faroër 1975-1994 postfrisse collectie in 2
			albums; alsmede Aland 1986-1994 postfris
50
		 1167 Frankrijk diverse poststukken w.o. aardige ex. 60
* 1168 Frankrijk Valeur-à-Récouvrer 93 poststukken
			in ordner w.o. bijbehorende literatuur
70
* 1169 Frankrijk post naar Luxemburg ca.80 stuks in
			ordner w.o. bijbehorende literatuur; interessant
			studieobject
50
		 1170 Franse; Spaanse en Portugese koloniën in
			4 insteekboeken
40
		 1171 Togo grotendeels postfrisse collectie in 2
			dikke insteekboeken
50
		 1172 Algerije; Marokko en Tunesië in insteekboek
			grotendeels postfris
30
		 1173 Frankrijk; België en Engeland in insteekboek
			w.o. poststukken Frankrijk
20
		 1174 Franse koloniën collectie oud in dik insteekboek 70
* 1175 Frankrijk expresse poststukken 1910-1985
			ca.54 stuks in ordner
50
* 1176 Frankrijk diversen prentbriefkaarten/brieven
met treinstempels; ‘flammes’ (ca.80 ex.)
60
		 1177 Cambodja en Togo vnl. gebruikt motief in 2
			stockboeken
20
		 1178 Saint-Pierre en Miquelon 1952-2002 post			frisse collectie in Leuchtturm album
130
F		 1179 TAAF 1955-1999 grotendeels postfrisse
			collectie in Leuchtturm album; hoge cat.
200
		 1180 Frankrijk stockboek met gebruikt w.o. stempels 10
		 1181 Laos en Cambodja collectie in insteekboek
			w.o. ongetand
40
		 1182 Franse koloniën in 2 stockboeken
20
		 1183 Griekenland in 3 stockboeken w.o.
			Hermeskoppen
40
		 1184 Griekenland collectie in 3 insteekboeken
			w.o. Hermeskoppen en postfris
60
		 1185 Griekenland en gebieden; alsmede Cyprus
			in Victoria album
30
		 1186 Griekenland stockboek met o.a. veel
			Hermeskoppen
50
		 1187 Griekenland 1947-1989 vnl. postfrisse
			collectie in Schaubek album
50
		 1188 Hongarije gebieden in insteekboek
30
		 1189 Hongarije collectie in insteekboek w.o.
			betere zegels
40

		 1190 Hongarije 1873-1973 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Schaubek album w.o.
			betere zegels
		 1191 Hongarije 1938-1983 ca.90 blokken w.o.
			postfris; enkele blokken zijn getint
		 1192 Italië grotendeels oud(er) materiaal in
			insteekboekjes w.o. betere ex.
1193 Italië perfins ruim 130 stuks onuitgezocht
			in insteekboekje
		 1194 Italië en gebieden; alsmede Fiume in insteek			boekje grotendeels gebruikt
		 1195 Italiaanse koloniën met betere series
			luchtpost ongebruikt
		 1196 Italië 1863-1979 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in 3 insteekboeken
		 1197 Joegoslavië collectie in insteekboek w.o.
			ouder materiaal
		 1198 Liechtenstein mooi gebruikt en postfris in
			stockboek
		 1199 Liechtenstein 1964-1983 posfrisse collectie
			in Davo album; alsmede Safe album met
			ca.170 velletjes
		 1200 Liechtenstein 1969-1989 postfris in luxe
			Davo album
		 1201 Luxemburg klassiek; Liechtenstein etc. in
			stockboek
* 1202 Luxemburg ca.100 poststukken in album
			grotendeels klassiek
		 1203 Luxemburg 1860-2008 (on)gebruikte en
			postfrisse collectie in 2 stockboeken
		 1204 Luxemburg 1925-1988 grotendeels postfrisse
			collectie in 2 Lindner albums w.o. betere series
			o.a. Mi.490-494 in blokken van 4
		 1205 Luxemburg 1882-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album
		 1206 Monaco 1885-1985 (on)gebruikt en postfris
			zeer hoge cat.
		 1207 Monaco 1885-2008 (on)gebruikte en post			frisse collectie in 3 stockboeken
* 1208 Monaco prentbriefkaarten met aardige
			frankeringen/stempels (ca.95 ex.)
		 1209 Monaco in stockboek w.o. klassiek en betere
		 1210 Monaco in 2 stockboeken; insteekboekjes en
			enveloppe w.o. modern tot 2015 engros
			gebruikt en iets postfris
		 1211 Monaco 1885-1978 (on)gebruikte resp.postfrisse
			collectie in 2 Davo albums w.o. betere ex.
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ex.1235

ex.1260

ex.1243

ex.1263

ex.1249

ex.1262

		 1212 Noorwegen 1947-1985 en Zweden
			1885-1985 grotendeels postfrisse collectie
			in 2 Davo albums
130
* 1213 Noorwegen div. p.w.s. en brieven in album
			vanaf 1883 w.o. stempels
60
		 1214 Noorwegen; Denemarken en Faroër postfris
			in insteekboek
60
		 1215 Oostenrijk 1945-2010 gebruikte collectie
			in 2 dikke insteekboeken
100
		 1216 Oostenrijk in 4 insteekboeken w.o. klassiek
50
		 1217 Oostenrijk 1967-2001 postfrisse collectie in
			Schaubek album cat.ca. €1550 (vlg. inzender) 50
		 1218 Oostenrijk 1945-2000 postfrisse collectie in
			stockboek
50
		 1219 Oostenrijk 2002-2008 postfris (nominaal
			ca.324)
150
		 1220 Oostenrijk 1945-2002 postfrisse collectie
			in 2 Davo albums; tevens iets ouder materiaal
			w.o. betere zegels
130

1221 Oostenrijk perfins; ruim 200 stuks onuit			gezocht in insteekboekje w.o. Bosnië
		 1222 Oostenrijk en gebieden gespecialiseerde
			collectie oud en klassiek in dik insteekboek
		 1223 Polen literatuur “Die Post in besetzten Polen
			1914-1918” M. Czernik; Bonn
		 1224 Polen collectie in insteekboek w.o.postfris
		 1225 Portugal stock in 3 winkelboeken
		 1226 Portugal in 4 stockboeken w.o. postfris en
			klassiek; hoge cat.
		 1227 Portugal ongebruikte resp. postfrisse collectie
			van 1922-2000 in dik insteekboek
		 1228 Portugal postfris tot ca.2005 in 2 stockboeken
		 1229 Portugal velletjes en blokken postfris w.o.
			Euro-zegels in ringband alsmede andere
			Europese landen
		 1230 Portugal; Azoren en Spanje alsmede koloniën
			in 4 insteekboeken grotendeels gebruikt w.o.
			iets betere zegels
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		 1231 Roemenië 1903-1953 grotendeels ongebruikte
			collectie in insteekboek w.o. betere series
50
		 1232 Roemenië blokken in insteekboek w.o. nr.1
40
		 1233 Roemenië in 3 insteekboeken
30
		 1234 Roemenië postfrisse blokken cat.ca.2800
80
F		 1235 Rusland postfris in insteekboek w.o. betere
			series
150
		 1236 Rusland en gebieden stockboek w.o. betere
			zegels
80
* 1237 Rusland motief Antarctica ca.100 poststukken 40
* 1238 Rusland diverse brieven vanaf 1887 in album
			(ca.60 ex.)
40
* 1239 Rusland poststukken 49 stuks uit periode
			1901-1917 w.o. betere
200
* 1240 Rusland poststukken scheepvaart en
			paquebot in ringband
20
		 1241 San Marino grotendeels postfrisse collectie
			in insteekboek
30
		 1242 San Marino 1877-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Davo album en insteek			boek w.o. betere zegels
70
F		 1243 Servië collectie in album w.o. poststukken
			en Turkije gebruikt in Servië
250
		 1244 Spanje 1851-2014 (on)gebruikte respec.
			postfrisse verzameling in 6 stockboeken
			w.o. betere zegels
90
		 1245 Spanje in insteekboek grotendeels gebruikt
15
		 1246 Spanje 1959-2002 postfrisse collectie met
			hoge cat.
50
1247 Spanje vnl.postfris 50-er jaren Edifil cat.ca.800 50
		 1248 Spanje collectie in stockboek w.o. betere
			zegels en series
80
F		 1249 Spanje klassiek; lokaal; burgeroorlog etc. in
			3 stockboeken; leuke koop (incl. 300 locals;
			scans on request)
150
		 1250 Spanje Spaanse burgeroorlog zegels in 3
			insteekboeken (ca.370 stuks); interessant
150
		 1251 Spanje en Italië 1980-2000 engros postfris
			in 2 dikke stockboeken
80
		 1252 Tsjechië postfrisse nieuwtjes tot 2007 in dik
			insteekboek
90
		 1253 Tsjechoslowakije dik insteekboek met
			voorraad gebruikt en postfris
40
		 1254 Turks Cyprus 1974-2010 postfris en gebruikt
			engros in 2 dikke stockboeken hoge cat.
80
		 1255 Vaticaan 1985-1998 gebruikte collectie in
			Schaubek album w.o. betere zegels
60
		 1256 Vaticaan 1929-1979 postfris en ongebruikt;
			iets klassiek in 2 albums
60
		 1257 IJsland 1876-1975 collectie in Schaubek
			klemband w.o. beter materiaal
70
		 1258 IJsland 1873-2006 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Davo albums w.o.
			betere zegels; hoge cat.
400
		 1259 IJsland 1873-1988 ongebruikte resp. post			frisse collectie in Kabe album w.o. betere
			zegels en series w.o. Mi.147-149
130
KF 1260 IJsland 1873-1989 (on)gebnruikte resp.
			postfrisse collectie; op enkele zegels na
			compleet; hoge cat.
1500
		 1261 Zwitserland gebruikt en postfris in 3
			stockboeken
300

F		 1262 Zwitserland 1918-1960 collectie postfris en
			ongebruikt luchtpost; port; telegraaf; int.
			bureaus met zeer hoge cat.
400
F 1263 Zwitserland modern gebruikt en fiscaal
			(scans on request)
50
		 1264 Zwitserland 1852-1974 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 4 insteekboeken w.o.
			betere zegels en aardig “Back of the Book”
250
		 1265 Zwitserland voorraadboek w.o. beter staande
			Helvetia; keerdrukken en stockboek
60
		 1266 Zwitserland 1981-2002 gebruikt en postfris
			cat.ca.1400
50
		 1267 Zwitserland postfrisse en gebruikte stock met
			hoge cat.
70
		 1268 Zwitserland postfris in insteekboek in paartjes
			of blokken van 4 w.o. betere zegels
60
		 1269 Zwitserland keerdrukken in insteekboek w.o.
			betere
60
		 1270 Zwitserland 1854-1984 gebruikte collectie
			in klemband
80
		 1271 Zwitserland diverse vellen en veldelen vnl.
			postfris in stockboek
40
		 1272 Zwitserland 1854-1977 grotendeels gebruikte
			collectie in 2 Davo albums w.o. betere zegels 80
		 1273 Zwitserland (on)gebruikte collectie vanaf 1882
			in Schaubek album w.o. betere blokken
150
		 1274 Zwitserland moderne velletjes en speciale
			enveloppen in dik stockboek w.o. postfris
			o.a. Mi.1726 kleinbogen; hoge cat.
100
		 1275 Zweden 1858-1974 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik stockboek w.o.
			enkele poststukken
40
		 1276 Zweden 1858-1976 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Schaubek album en
			stockboeken
60
		 1277 Zweden postzegelboekjes w.o. oudere ex.
			(ca.90 stuks)
40
		 1278 Zweden 1858-1985 grotendeels gebruikte
			collectie in Davo album
40
		 1279 Zweden 1858-1974 (on)gebruikte en post			frisse collectie
150
		 1280 Zweden gebruikte collectie vanaf 1855 in
			2 luxe Lindner albums
130
		 1281 Zwitserland 1945-1963 grotendeels postfrisse
			collectie in Kabe album w.o. beter blokken en
			series; hoge cat.
150
		 1282 Zwitserland “Back of the Book” in album w.o.
			Dienst en Port; alsmede poststukken en
			enkele proeven; leuke koop
80
		 1283 Zwitserland grotendeels postfrisse collectie
			w.o. in blokken van 4 en ouder materiaal cat.
			ca.4600 CHF
180
		 1284 Zwitserland 2000-2015 gebruikte collectie in
			dik insteekboek
40
* 1285 Zwitserland mooi opgezette collectie “Bundes			feier” kaarten w.o. betere ex. cat.ca.2850 Sw. Fr. 250
		 1286 Zwitserland 1854-1940 grotendeels gebruikte;
			gespecialiseerde mooi opgezette collectie w.o.
			betere zegels en poststukken
130
		 1287 Zwitserland 1941-2000 grotendeels gebruikte
			collectie in album w.o. blokken en betere
			series o.a. Pax
130
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ex.1313
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ex.1356

ex.1316

ex.1304

		 1288 Skandinavië tot 2010 in 3 insteekboeken w.o.
			veel postfris materiaal
90
1289 Oost-Europa perfins ca.370 stuks onuitgezocht
			in insteekboek
60
1290 Spanje en gebieden; Perfins ca.240 stuks
			onuitgezocht in insteekboek
50
		 1291 Verenigd Europa 1956-1973 gebruikte w.o.
			Luxemburg 1956 en Liechtenstein 1960
60
		 1292 Verenigd Europa 1956-1979 grotendeels post			frisse collectie in ringband w.o. Luxemburg 1956 80
		 1293 Europese landen in Davo ringbanden w.o.
			Engeland en CEPT
70
		 1294 Verenigd Europa 1956-1988 ongebruikte resp.
			postfrisse complete collectie in luxe Davo album 130
		 1295 Italiaanse; Portugese en Spaanse koloniën
			in 2 Victoria albums
60
		 1296 Verenigd Europa 1956-1970 postfrisse vrijwel
			complete collectie
130

		 1297 Verenigd Europa 1956-1978 grotendeels post			frisse collectie w.o. betere zegels en series
			o.a. Luxemburg 1956
100
		 1298 Europese landen in oud Pax album
30
* 1299 Oost-Europa oude poststukken in album
			ruim 200 stuks
20
* 1300 Oost-Europa 118 oude poststukken in album 10
		 1301 Verenigd Europa 1956-1990 gebruikte collectie
			in 3 albums
20
		 1302 Roemenië; Albanië en Hongarije en Rusland
			grotendeels postfris in ringalbum en 2 dikke
			stockboeken w.o. blokken
60
Europa in dozen
				
* 1303 Zweden doos met losse FDC’s en enkele
			enveloppen met postfris
F		 1304 Oostenrijk voorraad winkelboeken w.o. betere
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50
300

* 1305 Skandinavië div. brieven en p.w.s. waaronder
			Denemarken; beter Noorwegen; militair;
			stempels; etc. (200+)
100
F		 1305a Oostenrijk 1945-2001 vrijwel complete post			frisse collectie incl. Renner blokken en Hitler
overdrukken met certificaat. cat.ca.6800;
			prachtkoop 4 luxe Safe albums met cassette 800
1306 Bulgarije op fragment (w.o. fiscaal) vnl.
			40-er jaren (ca.5000 stuks) interessant
50
* 1307 Spanje fiscaal formulieren in doos ca.50 stuks 50
* 1308 Oost-Europa partij poststukken in doos
50
		 1309 Algerije doos met briefstukje; enkele poststuk			ken en los materiaal met “EA” opdrukken
50
		 1310 Luxemburg doos met 2 albums; insteekboek;
			albumbladen en los materiaal w.o. klassiek;
			betere series en postfris
130
* 1311 Frankrijk en gebieden; gevarieerde partij
			poststukken in doos
60
		 1312 Frankrijk en koloniën postfris in doos; tevens
			iets andere landen postfris
100
F		 1313 Fiume (on)gebruikte collectie op albumbladen
			met veel betere en schaarse zegels; veel
			gekeurd cat. vlg. Sassone ca.11000 (forgeries
			not counted) prachtkoop
500
		 1314 Italië op albumbladen
20
		 1315 Frankrijk en koloniën doos met stockbladen
			w.o. betere zegels; tevens 4 stockbladen
			met Fournier vervalsingen; hoge cat.
130
F		 1316 Italiaanse staten ca.200 stuks w.o. betere ex.
			o.a. Eglise 50 Baj (gerepareerd) etc. leuke koop 100
* 1317 Italië poststukken w.o. “Buste Lettere
			Postale” Eretrea; Fiume; etc.
100
		 1318 Zweden modern postfris tot 2005 in doos met
			zakjes en los materiaal; tevens iets FDC’s
60
		 1319 België automaatboekjes engros in doos
100
		 1320 Duitsland Reich en gebieden; losse zegels in
			doos; veel zegels
60
		 1321 Zweden doos met 2 insteekboekjes en album			bladen grotendeels oud(er) materiaal
70
		 1322 Europa klassiek op albumbladen w.o. goed
			Roemenië; Oostenrijk en gebieden
150
		 1323 Zwitserland en Duitse staten
40
* 1324 België en gebieden diverse poststukken in
			doos w.o. betere frankeringen
50
		 1325 Groenland 1991-2006 postfrisse jaarsets
			alsmede op albumbladen
80
* 1326 Skandinavië diverse poststukken in doos
40
* 1327 Duitsland; gevarieerde partij poststukken in doos 60
		 1328 België doos met losse zegels klassiek w.o.
			stempels; veel zegels
70
* 1329 Denemarken ca.250 oude prentbriefkaarten
			en p.w.s. leuke koop
60
* 1330 Frankrijk ca.660 klassieke poststukken w.o.
			met aardige “gros et petit chiffres”
70
* 1331 Duitsland poststukken en iets diversen
50
* 1332 Spanje poststukken doos met ca.800 stuks
			grotendeels modern
50
		 1333 Portugal; Azoren en Madeira grotendeels
			modern postfris doos met 4 insteekboeken
80
		 1334 Oostenrijk en gebieden w.o. Lombardije;
			Venetië; doos met insteekboek en stockbladen
			met veel klassiek; leuke koop
60

* 1335 Oostenrijk doos poststukken w.o. pws en port 50
		 1336 Europa doosje met zakjes modern postfris
			w.o. Zwitserland; België en Monaco
60
		 1337 Hongarije 1871-1961 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. ongetand
80
		 1338 Liechtenstein modern engros gebruikt en
			postfris; doos met 4 dikke stockboeken w.o.
			tot 2014
80
		 1339 Duitsland in 5 stockboeken/albums en mapje 50
		 1340 Reich doos met Leuchtturm album en 5 stock			boeken w.o. aardig materiaal alsmede de
			Michel Deutschland Spezial 2007
70
		 1341 België doos met 2 doosjes; insteekboekjes;
			mappen en zakjes w.o. postfris en beter
			materiaal o.a. OCB TR179-201 (*) leuke koop 60
		 1342 Frankrijk en koloniën doos met 5 insteekboeken
			en 2 ringbanden w.o. betere zegels en series 130
		 1343 Europese landen modern engros doos met 7
			cassettes w.o. Kroatië en Turkije cat.ca.
			€4000 (vlg. inzender)
100
		 1344 Zweden diversen op albumbladen w.o. klassiek
			en postzegelboekjes; hoge cat.
50
		 1345 Portugal doos met album; 2 stockboeken;
			insteekboekje; mapjes en enveloppen w.o.
			betere zegels en series
150
		 1346 Groenland 1938-2009 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie; doos met 3 albums en map w.o.
			interessant materiaal o.a. poststukken
180
		 1347 Oostenrijk 1850-1988 (on)gebruikte resp.
			postfrise collectie; doos met album en 3
			insteekboeken
130
* 1348 Nederland; Reich en Munten; los; etc. na
			te zien
50
* 1349 Oost-Europa poststukken doos met ca.150
			stuks w.o. klassiek
50
		 1350 Italië engros gebruikt tot 2006; doos met 4
			dikke stockboeken w.o. blokken
60
		 1351 Frankrijk doos met 4 albums; 2 stockboeken
			en albumbladen w.o. modern postfris en
			beter materiaal o.a. blok 6
150
		 1352 DDR doos met 5 dikke stockboeken w.o.
			Geallieerde zone en postfris
60
		 1353 Hongarije doos met 5 dikke stockboeken
50
		 1354 Zwitserland engros w.o. zeer modern gebruikt;
			verhuisdoos met 7 dikke insteekboeken; heel
			veel zegels
100
		 1355 Winkelvoorraad Griekenland en gebieden
			w.o. betere zegels in 7 boeken
200
F		 1356 Verenigd Europa 1939-2000 vnl. postfrisse
			collectie; verhuisdoos met 10 albums en 2
			stockboeken; hoge cat.
400
		 1357 Monaco vnl. postfrise voorraad in 13 stock			boeken w.o. ongetand
300
		 1358 Zwitserland briefstukjes “Nations Unies” op
			70 kaartjes cat.ca.1000 SF
50
		 1359 Zwitserland doos met stockboek; albumbladen
			en 6 rondzendboekjes
50
		 1360 Reich en gebieden w.o. Danzig; doos met 5
			stockboeken; map en albumbladen
50
		 1361 Duitsland w.o. Reich; Bund en DDR; verhuis			doos met 4 albums; 7 stockboeken en 2 insteek			boekjes w.o. postfris en klassiek
60
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KF 1362 Frankrijk winkelvoorraad in 9 boeken w.o.
			veel postfris ongetand; prachtkoop
900
		 1363 Frankrijk 1936-1985 gebruikte voorraad in 4
			mooie Franse stockboeken
60
		 1364 Spanje verhuisdoos met 17 stockboeken; 3
			insteekboekjes en stockbladen; veel zegels
			w.o. postfris
100
* 1365 Doos poststukken en zegels w.o. België
			etiketten sport (cat. OCB 580 Euro)
60
		 1366 Reich en gebieden doos met 14 rondzendboekjes 50
* 1367 Polen FDC’s ca.500 vnl. verschillende ex.
			leuke koop in 2 dozen
50
		 1368 Oost-Europa diverse klassiek
50
* 1369 Bulgarije fiscaal documenten; groot aantal
60
		 1370 Skandinavië grotendeels postfris doos met
			4 albums; stockbladen en postzegelboekjes
80
* 1371 IJsland 80 ongebruikte p.w.s. leuke koop
50
* 1372 Frankrijk en koloniën ca.70 poststukken
50
		 1373 Postzegelboekjes Europese landen postfris
			w.o. Frankrijk en Engeland
80
		 1374 Duitsland w.o. Reich en Bund doos met 4
			albums; 6 insteekboeken; 5 rondzendboekjes
			en envelop
80
		 1375 Franse koloniën doos met 6 albums
50
		 1376 Bund doos met 28 jaarboeken en 10 jaar			cassettes cat.ca. €5800 (vlg. inzender)
130
		 1377 Griekenland 1860-2010 collectie in 4 dikke
			stockboeken
60
		 1378 België doos met 4 albums; 3 stockboeken;
			albumbladen en mappen; grotendeels
			modern postfris materiaal (frankeerwaarde) 130
* 1379 Frankrijk doos met geïllustreerde post alma			nakken met bijbehorende literatuur ca.30
			stuks; interessant
30
		 1380 Bund en DDR doos met 25 luxe jaarboeken
			cat. ruim €3300 (vlg. inzender)
70
		 1381 Frankrijk en koloniën; doos met 11 stock			boeken w.o. postfris hoge waarde
200
		 1382 Oostenrijk engros vnl. gebruikt; doos met
			album en 5 stockboeken w.o. modern tot
			2015; blokken en persoonlijke zegels; tevens
			iets UNO
60
		 1383 Duitsland Reich en gebieden doos met 7
			insteekboeken; schriftjes en stockbladen
50
		 1384 Duitsland w.o. Reich en Bund doos met 6
			albums; 5 insteekboeken en kistje w.o.
			betere zegels
80
		 1385 Frankrijk Safe album met postfris; bundels; etc. 50
		 1386 Oostenrijk doos met 5 dikke stockboeken w.o.
			klassiek en modern engros o.a. postfris
80
		 1387 België verzameling in 4 albums en één
			insteekboek met honderden beschreven
			plaatfouten prachtkoop voor specialist
100
		 1388 Frankrijk vnl.postfrisse collecties in 5
			albums/stockboeken cat.ca.5000
200
		 1389 Europese landen verhuisdoos met 9 albums
			en 3 insteekboeken w.o. veel postfris
130
F		 1390 België stock in 4 boeken w.o. betere series
200
		 1391 Duitsland 5 speciaal albums w.o. 500 jaar
			post; hoge kostprijs
60
		 1392 Bund verhuisdoos met 10 albums grotendeels
			postfris
100

F * 1393 Frankrijk poststukken 1781-2001 verhuisdoos
			met beschreven collectie in 5 ordners, ca.800
			brieven w.o. betere ex. interessante koop
500
		 1394 Polen in 24 insteekboeken/albums w.o.
			diversen o.a. jaarboek Maleisië en Canada
			in 2 verhuisdozen
200
Diversen in enveloppen
				
		 1395 Diversen vnl.klassiek België, Zwitserland en
			Frankrijk
10
* 1396 Diverse poststukken vnl. Luxemburg en
			Zwitserland
40
1397 Perfins van diverse landen op insteekkaartjes
			en zakje; tevens 4 poststukken
30
F		 1398 Druktechniek boekje van Harrison & Sons met
			146 proeven/voorbeelden w.o. Ned. Indië
150
F * 1399 Diverse poststukken w.o. betere ex. (34 ex.) 60
F * 1400 Wereld poststukken en postwaarden ca.20
			stuks w.o. Repoeblik Indonesia
30
* 1401 Diverse poststukken ca.60 stuks
50
* 1402 Diverse poststukken w.o. beter geïllustreerd
			Zuid-Amerika (39 ex.)
50
* 1403 Azië 7 poststukken w.o. Indonesia; Hong Kong
			en India
50
		 1404 Nepal ongebruikte resp. postfrisse series w.o.
			Mi.80-91 hoge cat.
60
* 1405 Diverse poststukken w.o. Nederland naar
			Hong Kong (1888) mist helaas zegel
30
				
Diversen in albums en stockboeken
				
* 1406 Album met poststukken en FDC’s w.o.
			Engeland en Nederland
30
		 1407 Diversen vnl. klassiek in dik stockboek
50
		 1408 Dik stockboek goed gevuld w.o. klassiek
40
		 1409 Diversen w.o. Japan; Ned. Indië en bijzonder			heden Nederland; leuke koop
30
		 1410 Motief dieren in 3 insteekboeken w.o. vlinders
			en vissen
20
		 1411 Wereld in 3 insteekboeken en map groten			deels Azië w.o. China en Japan
60
* 1412 Thailand ca.100 poststukken w.o. KPM in
			2 albums
10
F		 1413 Motief schepen collectie postfris in 3 insteek			boeken
350
		 1414 Diverse klassiek in stockboek w.o. Engelse
			koloniën
150
		 1415 Wereld in insteekboek grotendeels Nederland
			en O.G. waaronder iets aan stempels
30
		 1416 Fiscaal in 3 insteekboeken w.o. Nederland
50
* 1417 Diverse p.w.s. waaronder veel Engelse koloniën 20
* 1418 Diverse poststukken w.o. betere ex.
50
F		 1419 Europa klassiek in dik Yvert album w.o. betere 200
		 1420 Fiscaal in dik stockboek w.o. Engelse koloniën 100
* 1421 Havens collectie zegels en poststukken;
			leuke koop
50
		 1422 Wereld in oud Schwaneberger album
60
* 1423 Diverse censuurbrieven vanaf Boerenoorlog
			w.o. Spanje; destinaties; etc. (ca.80 ex.)
50
		 1424 Wereld in 5 ringbanden w.o. Rusland en
			Skandinavië
30
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		 1425 WWF in 3 albums
40
1426 Treinstempels in 2 stockboekjes w.o. leuk infla 20
* 1427 Twee albums met poststukken en FDC’s
10
1428 Perfins wereld ca.500 stuks in insteekboekje
30
		 1429 Wereld in oud album w.o. China
50
		 1430 Fiscaal en stadspost in stockboek (ca.170 stuks)
20
		 1431 Motief in 2 stockboeken w.o. beter Burundi
60
		 1432 Motief bloemen in stockboek
40
		 1433 Diversen in 3 stockboeken w.o. Duitse staten;
			Oostenrijk; Spanje; Egypte en Nederland
			klassiek
100
		 1434 Wereld in 6 insteekboekjes; 2 schriftjes en
			rondzendboekjes w.o. China en Mexico
40
		 1435 Maury 1840-1925 3 in zeer goede staat
			verkerende albums
50
* 1436 Fiscaal documenten met zegels (ca.150 stuks) 30
F		 1437 Diverse koloniën in Afrika w.o. ook veel
			postfris motief
200
		 1438 Frankrijk en Nederland 2 postfrisse collecties 50
		 1439 Fiscaal in stockboek w.o. Mexico
20
		 1440 Diversen in 5 stockboeken w.o. Israël en
			Joegoslavië
30
		 1441 Landen in Azië w.o. Japan; Thailand en
			Engelse koloniën in Victoria album
80
		 1442 Fiscaalzegels complete vellen w.o. Uruguay
			en Griekenland
30
		 1443 Diversen w.o. Amphilex blokken; Curaçao;
			“Schleuder Flugen” etc.
30
		 1444 Motief Diana en Elisabeth postfris in 2 dikke
			stockboeken
40
F * 1445 Rode Kruis oude verzameling met interessante
			poststukken (about 100 picture postcards)
60
		 1446 Motief schilderijen in 2 albums en stockboek
			w.o. Frankrijk modern postfris
40
		 1447 Wereld in dik insteekboek w.o. klassiek en
			modern o.a. Engelse koloniën; hoge cat.
150
* 1448 Oorlogspost wereld w.o. censuur veldpost en
			“Deutsche Dienstpost Niederlande” in Importa
			album ca.200 stuks
40
* 1449 Oorlogspost ca.265 poststukken in album w.o. 		
			WO-I en WO-II veldpost en censuur
30
		 1450 Malaria motief in insteekboeken w.o. postfris 15
		 1451 Wereld tot ca.1935 in 2 Excelsior albums w.o.
			Engelse koloniën en Europese landen
60
* 1452 Wereld poststukken in ringband; ca.106 stuks
			grotendeels ouder materiaal
10
		 1453 Diversen in 4 stockboeken w.o. klassiek
			Portugal
30

		 1454 USA collectie in album w.o. iets postfris
			alsmede België gebruikte collectie
40
		 1455 Wereld luchtpostzegels grotendeels oud(er)
			materiaal in insteekboek
70
		 1456 Postzegelboekjes postfris w.o. Nederland;
			Engeland en Zwitserland in ringband
30
* 1457 Drie albums met poststukken
10
		 1458 Vliegtuigen motief postfrisse blokken collectie
			in 4 stockboeken w.o. ongetand en recente
			uitgiften
200
		 1459 V.N. engros in 2 dikke stockboeken w.o.
			postfris cat.ca.3500
60
		 1460 Egypte; Marocco; Algerije en iets andere
			Afrikaanse landen; grotendeels postfris in
			2 insteekboeken
60
		 1461 Wereldpartij oud en klassiek in dik insteek			boek
130
		 1462 VN postfris in 2 insteekboeken ; blokken en
			velletjes
50
		 1463 WWF postfris in stockboek
50
		 1464 Postfris motief in stockboek
20
* 1465 Paquebot en scheepvaart poststukken ca.60
			stuks vanuit Zuid-Amerika in ringband met
			beschrijving
50
		 1466 Ver. Naties grotendeels gebruikte collectie
			w.o. beginperiode en poststukken
80
		 1467 Motief Noord- en Zuidpool in ordner w.o.
			series; velletjes en poststukken
60
		 1468 Vervalsingen collectie voor referentie in insteek			boek ca.225 stuks w.o. Spiro en Fournier
80
		 1469 Diverse w.o. Rusland
10
1470 Perfins wereld in ringband w.o. 60 poststukken
			o.a. Nederland en Engeland
10
* 1471 Diverse poststukken w.o. betere ex.
50
* 1472 Midden Oosten en Azië diverse poststukken
			w.o. betere ex. (o.a. Noord Korea)
50
		 1473 Wereld grotendeels oud(er) materiaal in
			dik stockboek
70
		 1474 Wereld (buiten Europa) in 2 Schaubek
			albums w.o. betere zegels (o.a. China)
500
* 1475 Paquebot en scheepvaart poststukken;
			ca.100 stuks vanuit Skandinavië in ordner
			met beschrijving
60
* 1476 Paquebot en scheepvaart poststukken ca.45 stuks
			vanuit Engeland in ringband met beschrijving 60
* 1477 Paquebot en scheepvaart poststukken ca.85
			stuks vanuit Afrika in ringband met beschrijving 60
		 1478 Wereld in dik insteekboek met veel zegels
			w.o. aardig Rusland
100
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* 1479 Paquebot en scheepvaart poststukken ca.64
			stuks vanuit Australië; Antarctica en Oceanië
			in ringband met beschrijving
40
		 1480 Motief Verdun in 2 dikke insteekboeken
20
		 1481 Raket- en luchtpost vnl. vignetten; interessant 40
		 1482 Spanje 1850-2014 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in 2 dikke stockboeken w.o.
			veel Euro zegels postfris
150
* 1483 Scheepvaart en “paquebot” poststukken
			ca.165 stuks van en naar Shell tankers in
			ordner en ringband met beschrijving
100
		 1484 Schilderijen motief in 4 insteekboeken
20
		 1485 Motief in 3 stockboeken w.o. postfris
20
		 1486 Wereld in 3 insteekboeken w.o. Engeland en
			koloniën; Zuid-Amerika en Rusland; veel
			zegels w.o. betere
150
		 1487 Diverse poststukken in insteekboek w.o.
			Japan en Midden-Oosten
50
* 1488 Paquebot en scheepvaart poststukken ca.100
			stuks vanuit Azië in ringband met beschrijving 80
* 1489 Paquebot en scheepvaart poststukken ca.58
			stuks vanuit het Midden-Oosten in ringband
			met beschrijving
40
* 1490 Paquebot en scheepvaart poststukken ca.94
			stuks vanuit Noord-Amerika in ringband
			met beschrijving
80
* 1491 Scheepvaart motief ordner met ca.200
			prentbriefkaarten w.o. oudere
80
* 1492 Paquebot en scheepvaart poststukken ca.160
			stuks vanuit Europa in 2 ringbanden
130
* 1493 Scheepvaart motief in ringband met aardig
			ouder materiaal van Port Said
70
* 1494 Zeilschepen motief poststukken en zegels
			in ringband; alsmede Polen poststukken
			scheepvaart in ringband
80
		 1495 Wereld in 2 oude albums w.o. een
			Schwaneberger
20
		 1496 Wereld blokken gebruikt resp. postfris
			insteekboek
20
		 1497 Wereld insteekboek w.o. aardig Egypte en
			iets China
30
* 1498 Diverse p.w.s. (ca.120 ex.)
20
* 1499 Diverse poststukken w.o. betere ex.
50
				
Kavels 1500 tot en met 1586 zijn niet op kantoor te
bezichtigen. Deze kavels voorafgaand aan de veiling
te bezichtigen in Brasserie Woudestein op vrijdag
11 december en zaterdag 12 december.
Onderstaande kavels worden niet opgestuurd, zij
kunnen wel worden meegenomen in de veilingzaal
of worden opgehaald op kantoor.
				
		 1500 Wereld doos met 11 insteekboeken groten			deels gebruikt
50
		 1501 Filatelistische benodigdheden w.o. diverse
			loupen en UV-lamp
10
		 1502 Wereld verhuisdoos met 20 stockboeken en
			2 insteekboekjes w.o. postfris en motief
50
		 1503 Bund; Berlijn en DDR verhuisdoos met album;
			13 stockboeken en 2 insteekboekjes w.o.
			postfris. Veel zegels
60

		 1504 Bund; DDR en Reich verhuisdoos met 4 albums
			en 7 stockboeken. Veel zegels; hoge cat.
		 1505 Een levenlang verzamelen in één verhuisdoos
			w.o. Cyprus **; Engelse koloniën; jaarboeken
			Nederland etc.
		 1506 Wereld verhuisdoos met album en 13 insteek			boeken w.o. postfris
		 1507 Wereld doos met 13 insteekboeken w.o.
			Engelse koloniën o.a. Canada; New Zealand
			en Australië; tevens iets motief
* 1508 Vaticaan verhuisdoos met 6 FDC albums; 2
			stockboeken met postfris engros en doos
			met zakjes postfris
		 1509 Wereld verhuisdoos met 5 stockboeken; 2
			insteekboekjes; cassette doosjes en album			bladen w.o. Spanje en motief
		 1510 Verhuisdoos met 3 stockboeken en 5 doosjes
			en poststukken grotendeels Europese landen
			w.o. Frankrijk en Reich
		 1511 Verhuisdoos met o.a. verzameling Nederland
			in 3 luxe Davo albums
		 1512 Postzegelbenodigdheden verhuisdoos met
			pergamijnzakjes; blanco albumbladen; 11
			stockboeken en 10 insteekboekjes
		 1513 Europese landen doos met 2 stockboeken;
			2 doosjes; mappen en zakjes w.o. leuk
			Spanje en Italië
		 1514 Wereld doos met 4 oude albums; 4 stock			boeken; insteekboekje en los materiaal
		 1515 Wereld; verhuisdoos met 3 albums; 5 ring			banden; stockblad; stockboek; 4 doosjes en
			kistje w.o. nominaal
		 1516 Wereld verhuisdoos met 7 albums; 6 stock			boeken en insteekboekje w.o. Europese landen
			en verzameling “Flora en Fauna”
		 1517 Wereld verhuisdoos met 4 albums Duitsland;
			ringband Kampuchea (veel motief); 6 stock			boeken en doos ca. 1 kg toeslag Bund
* 1518 Kantoorpost in doos w.o. uit Hong Kong
* 1519 FDC’s doos met 4 albums en los materiaal;
			grotendeels Europese landen
		 1520 Doos met 2 albums en 17 stockboeken
			Nederland en O.G.
		 1521 Wereld doos met 2 albums; 4 ringbanden
			en 14 insteekboeken w.o. motief
* 1522 Verenigd Europa doos met 6 FDC albums
			70-er jaren
		 1523 Ghana 1957-1986 grotendeels postfrisse
			collectie in doos met 4 dikke stockboeken
* 1524 Liechtenstein maximumkaarten in doos met
			4 ringbanden
* 1525 Zwitserland FDC’s in 2 verhuisdozen met 13
			albums; albumbladen en doos
		 1526 Frankrijk modern verhuisdoos met 9 speciale
			albums met “Documents Philatélique”
* 1527 Frankrijk FDC’s doos met 3 albums en doosje
* 1528 Liechtenstein collectie FDC’s en maximum			kaarten tot 2010 in 2 verhuisdozen met 18
			albums w.o. iets 50-er jaren
* 1529 Nederland maximumkaarten doos met 3
			albums alsmede dik stockboek met FDC’s
			en iets ander materiaal
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		 1530 Motief bloemen en vogels; doos met 8 insteek			boeken w.o. postfris alsmede map Oostenrijk 50
		 1531 Reich en gebieden doos met album; 8 insteek			boeken; albumbladen en 3 kistjes. Uitzoekpartij 50
		 1532 Doos met album; 3 doosjes; mappen en zakjes.
			Veel zegels; tevens boek over munten
50
		 1533 Wereld doos met album Canada en 17 stock			boeken w.o. USA en Europese landen
60
		 1534 Wereld verhuisdoos met 2 albums en 17
			insteekboeken w.o. motief
60
		 1535 Wereld verhuisdoos met 11 stockboeken;
			albumbladen; rondzendboekjes en 3 dozen
			w.o. postfris alsmede UV-lamp
50
		 1536 Doos met 5 stockboeken; doosje postzegel			boekjes en album bankbiljetten
40
		 1537 Verhuisdoos met 15 stockboeken
50
		 1538 Wereld doos waarin uitzoekpartij
50
		 1539 Motief verhuisdoos met 9 albums w.o. vogels
			en vissen
50
		 1540 Wereld verhuisdoos met kistjes o.a. met postzegelboekjes Faroër; filatelistische benodigd			heden o.a. perfotronic en los materiaal
50
		 1541 Wereld verhuisdoos met 9 Davo albums w.o.
			Canada en Australië
50
		 1542 Wereld verhuisdoos met 5 albums; 4 ring			banden; 5 insteekboeken en los materiaal
50
		 1543 Wereld doos met album; 4 stockboeken; 3
			insteekboekjes en wat poststukken w.o. iets
			betere zegels
50
		 1544 Wereld in 7 verhuisdozen grotendeels aanwezig
			in doosjes en kistjes; heel veel zegels (zeven
			verhuisdozen !!!)
60
		 1545 Wereld verhuisdoos met 3 albums; ringband;
			2 insteekboeken; 3 mappen; losse FDC’s en
			5 doosjes w.o. USA
70
		 1546 Motief in 3 verhuisdozen met 27 ordners
80
		 1547 Wereld grotendeels motief in 8 verhuisdozen
			met 2 albums;11 ringbanden; 167 insteek			boeken en 5 mappen; heel veel zegels
200
		 1548 Doos met 9 doosjes en stockboeken w.o.
			aardig materiaal
60
		 1549 Duitsland in 9 stockboeken, zakjes en
			mappen; hoge cat.
60

		 1550 Wereld doos met ordner; 7 ringbanden;
			insteekboek en rondzendboekje w.o. motief
50
		 1551 Doos met 5 insteekboeken/albums w.o.
			Nederland en O.G.
50
		 1552 Wereld doos met 5 albums en 5 insteekboeken 50
		 1553 Wereld verhuisdoos met 5 dikke ordners
50
		 1554 Wereld verhuisdoos met album en 13 insteek			boeken w.o. Azië; alsmede een doosje
60
		 1555 Wereld verhuisdoos met 8 albums; ordner;
			7 insteekboeken; doosje en wat los materiaal 50
		 1556 Bulgarije; Hongarije en Roemenië doos met
			9 insteekboeken
60
		 1557 Bund en Berlijn verhuisdoos met 7 insteek			boeken en grote doos kantoorpost; alsmede
			Hawidstroken en microscoopje
60
		 1558 Doos met 12 vnl. Victoria albums w.o. veel
			klassiek o.a. Zwitserland en België
60
		 1559 Diversen in 15 stockboeken
50
		 1560 Diversen in 9 albums/stockboeken
50
		 1561 Motief doos met 7 luxe albums w.o. vogels
50
		 1562 Nederland en O.G. doos met ringband,
			mappen en albumbladen w.o. beter materiaal
			en stempels
60
		 1563 Vier verhuisdozen met 3 albums; 75 stock			boeken en 26 kleine stockboekjes avontuur 150
* 1564 Kantoorpost in 2 verhuisdozen. Heel veel zegels.
			Grotendeels Nederland en iets buitenland
10
		 1565 Doos met 8 albums/stockboeken
50
		 1566 Wereld doos met insteekboeken en map w.o.
			Reich en gebieden
60
		 1567 Diversen w.o. Australië postfris in 7 stock			boeken
50
		 1568 Veel Nederland postfris; mapjes etc. in
			verhuisdoos
50
* 1569 Nederland FDC’s doos met schoenendoos en
			album; tevens iets andere landen; alsmede
			doosje Nederlandse munten tussen 1970-2000 50
* 1570 Frankrijk doos met honderden grotendeels
			moderne poststukken
10
		 1571 Wereld verhuisdoos met 11 stockboeken,
			schriftje; 6 insteekboekjes, etc.
50
		 1572 Wereld verhuisdoos met diverse doosjes
			gesorteerd ca.15.000 zegels
50
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		 1573 Diversen in stockboek alsmede op bladen
		 1574 Wereld doos met 9 insteekboeken
		 1575 Wereld en motief vogels verhuisdoos met 5
			albums; 2 insteekboeken; albumblad; doosjes
			en zakjes
		 1576 Motief verhuisdoos met 10 ringbanden w.o.
			schepen
		 1577 Wereld verhuisdoos met 2 albums; 11 stock			boeken; 5 insteekboekjes; enveloppen; 3
			doosjes w.o.sigarenbandjes en lucifermerken;
			alsmede losse FDC’s
		 1578 Motief w.o. Rembrandt; WWF; Olympische
			Spelen; verhuisdoos met 11 albums
		 1579 Wereld verhuisdoos met 24 insteekboeken
			en map w.o. diverse landen en motief
		 1580 Nederland 1867-1995 doos met 5 Davo
			albums w.o. postfris
		 1581 Nederland en O.G. verhuisdoos met 5 albums;
			10 ordners; 6 stockboeken; schriftje; insteek			boekje; mappen en enveloppen
		 1582 Nederland verhuisdoos met 16 insteekboeken
			w.o. postfris en blokken van 4
		 1583 Motief ‘glas in lood’; Olympische Spelen en
			treinen; doos met 3 ringbanden alsmede
			ringband Tsjechoslowakije
		 1584 Motief transport doos met 2 ringbanden en
			6 insteekboeken w.o. schepen
		 1585 Motief divers verhuisdoos met album en 19
			insteekboeken w.o. postfris; ongetand en
			proeven
		 1586 Diversen in 7 albums; stcokboeken; map
				
			Kavels 1587 tot en met 1594 zijn vervallen
				
Diversen in dozen op kantoor en
in veilingzaal te bezichtigen

50
50
50
60

60
60
60
60
50
50
50
50
70
50

		 1595 Wereld doos met uitzoekdoos w.o. China;
			kistje en Michel catalogus (2007) waarin zegels 50
* 1596 Diverse poststukken w.o. Zwitserland Jamboree 50
		 1597 Motief blokken postfris gebruikt; groot aantal 50
		 1598 Frankrijk en Nederland 11 gelopen rondzend			boekjes
10
		 1599 Wereld doos met 75 rondzendboekjes
60
* 1600 FDC’s Frankrijk; Monaco; etc. (ca.200 ex.)
20
		 1601 Wereld oud en klassiek doosje met oud
			Schwanberger album; klemband en insteekboek 180
		 1602 Literatuur diverse oude veilngcatalogi o.a.
			“Burrus”; klassieke handwerken zoals “Schweiz
			Handbuch ... 1843-1882” etc. leuke koop
60
1603 Diversen w.o. Rusland modern fiscaal
20
		 1604 Doos met Azië en Midden-Oosten in 6
			stocboeken (veel zegels)
60
* 1605 Wereld doos met poststukken w.o. oud(ere);
			alsmede 3 insteekkaartjes met zegels w.o.
			Spaanse gebieden en USA
50
* 1606 Doos poststukken w.o. aardig Zuid-Amerika
50
		 1607 Oostenrijk 2 Davo albums en doosje zegels
			klassiek
40
		 1608 Wereld doos uitzoekpartij in zakjes w.o. veel
			postfris
70
		 1609 Wereld met klassiek en oud los in doosje
70

		 1610 Wereld doos met tienduizenden zegels
60
		 1611 Michel Europa 2014/2015 in 7 delen (nieuw			prijs €420)
50
		 1612 Wereld verhuisdoos met 3 albums; 2 ringbanden
			en 11 stockboeken w.o. verzameling Spanje
			en België. Tevens plaatjesboek “Tierwelt”
60
		 1613 Motief postfris in 14 stockboeken; hoge cat. 200
		 1614 Doos met zakjes en kaartjes
50
		 1615 Doos met 6 albums/stockboeken w.o.
			Nederland rn Duitsland
50
		 1616 Wereld doos met los materiaal w.o. China;
			Engelse en Franse koloniën
60
		 1617 Wereld doos met album; 3 dozen w.o. post			zegelboekjes en postfris; alsmede 27 rond			zendboekjes
60
* 1618 Scheepvaart poststukken; doos met bladen
			van Israël; Griekenland en Japan
50
		 1619 Wereld doos met stockboek en 13 insteek			boekjes w.o. klassiek o.a. USA; België en Reich 60
		 1620 Wereld in 5 mooie oude wereldalbums
50
* 1621 Wereld poststukken in doos met grotendeels
			na-oorlogs materiaal
50
		 1622 Wereld schoenendoos met los materiaal
10
		 1623 Motief vogels engros in schoenendoos; veel
50
* 1624 Wereld poststukken in doos w.o. betere
50
		 1625 Wereld doos met mapjes en los materiaal
50
		 1626 Doos met doosje Engelse gebieden; rondzend			boekjes; zakjes; etc.
50
		 1627 Doos met doosjes en zakjes w.o. postfris
50
		 1628 Doos met 5 stockboeken w.o. postfris Neder			land met o.a. Eurozegels; postfris Engeland;
			tevens ziveren Rijksdaalders en Guldens
100
		 1629 Wereld doos met 5 albums; 3 insteekboeken
			en mapjes w.o. betere materiaal; hoge cat.
			en leuke koop
100
		 1630 Motief schepen en vliegtuigen doos met 9
			insteekboeken w.o. betere zegels
60
		 1631 Reich in 6 stockboeken w.o. mooie Bristols
60
		 1632 Verhuisdoos met winkelboeken; Bund;
			Berlijn; Denemarken; Zweden etc.
80
		 1633 Wereld grotendeels postfris; doos met 4 albums;
			8 stockboeken; jaarboeken en enveloppen
			w.o. betere series o.a. Libië Mi. 1-13
150
		 1634 Winkelvoorraad postfrisse vellen; Hongarije;
			etc.
100
		 1635 Wereld doos met stockboek; 2 insteek			boekjes; 6 doosjes en enveloppen
50
* 1636 FDC’s; USA en Canada ca.250 ex.
20
* 1637 Doos poststukken
10
* 1638 Postwaardestukken (ca.300 ex.) w.o. leuk
			ongebruikt Portugese koloniën
30
F		 1639 Vietnam in big box with NH thousands of sets;
			many collections; imperforated stamps; etc.
			An unique opportunity to buy the PRC stamps
			of the future. Estimated cat.value €50.000
350
F * 1640 Diverse poststukken w.o. Zeppelin Ned. Indië
			(3 ex.); betere FDC’s Nederland; interessante
			luchtpost Zwitserland etc.
150
		 1641 Wereld grotendeels postfris; doos met insteek			boek; zakjes en kaartjes w.o. beter materiaal 60
		 1642 Wereld; afwisselende partij op groot aantal
			insteekkaartjes w.o. beter materiaal
150
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ex.1646

ex.1673
ex.1656
ex.1678

ex.1694

ex.1697

ex.1678

1696
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		 1643 Wereld doos met album België en Luxemburg
			alsmede albumbladen w.o. Zwitserland;
			Skandinavië en Engeland
		 1644 Wereld; 12 landencollecties op album- en
			insteekbladen
		 1645 Doos met 8 albums Indonesië (R.I.S.) en
			bloemen
F		 1646 UMM Al Qiwain 1971 Jamboree holographic
			set of 6 stamps (ca.500 complete sets)
		 1647 Literatuur doos met oude en nieuwe boeken
			o.a. België; 2 boekjes vogels van Buzin;
			verder veel Frankrijk
		 1648 Diverse rondzendboekjes met veel fantasie
			maar ook goede Engelse koloniën; etc.
* 1649 Doosje met ca.500 p.w.s.
* 1650 Doos w.o. betere poststukken en FDC’s
			(ca.330 stuks)
		 1651 Wereld doos met zakjes modern motief
* 1652 Doos met groot formaat brieven w.o. 1938
			Cour de Justice (2 ex.)
* 1653 Wereld poststukken en aandelen; grotendeels
			oud(er) materiaal
		 1654 Wereld doos met stockboek België; album			bladen; stockkaartjes en enkele poststukken
		 1655 Wereld doos met 28 insteekboekjes w.o.
			China en Europese landen; veel zegels
F * 1656 Correspondentie wijnhandelaar (ca.150 stuks)
		 1657 Wereld; afwisselende partij in 66 oude
			rondzendboekjes
		 1658 Motief doos met honderden stockkaartjes met
			diverse motief; veel zegels
* 1659 Doos met ca.300 poststukken w.o. Azië en
			betere items
		 1660 Losse zegels w.o. wat Azië
		 1661 Twee kilo (ca.) gebruikte vellen
		 1662 Wereld doos met albumbladen; enveloppen
			en zakje
		 1663 Wereld doos met 3 oude albums en 9 insteek			boeken
		 1664 Wereld doos met album- en stockbladen;
			alsmede 3 doosjes w.o. China en Rusland
		 1665 Wereld verhusdoos met 27 stockboeken
			w.o. Engelse koloniën; motief en betere
			zegels; hoge cat.
		 1666 Europa op bladen (on)gebruikt en postfris
			w.o. beter Monaco
		 1667 Twee verhuisdozen met 20 stockboeken en
			één map w.o. betere stocks
		 1668 Wereld uitzoekpartij in zakjes; doosjes en
			boekjes in doos
		 1669 Wereld uitzoekpartij w.o. klassiek materiaal
			en motief o.a. olifanten
		 1670 Wereld complete vellen en veldelen in doos
* 1671 Betere poststukken in doos (ca.180 ex.)
* 1672 Diverse poststukken w.o. zeer zeldzame ex.
			in gemengde kwaliteit (ca.200 stuks)
F * 1673 Diverse poststukken w.o. prachtig poststuk
			USA
1674 India en staten in doos w.o. fiscaal
		 1675 Wereld doos met album- en stockbladen w.o.
			postfris
		 1676 Doos met postfris w.o. veel Turkije

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

		 1677 Wereld doos met ca.70 rondzendboekjes
			w.o. Zwitserland
F * 1678 Diversen vnl. betere poststukken (ca.80 stuks)
		 1679 Postfrisse blokken w.o. U.N.; Faroër; Monaco;
			etc. prima motief (ca.280 stuks)
* 1680 Diversen vnl. oude brieven en p.w.s. waar			onder interessant; iets Azië
1681 Postfisse series in zakjes in doos (overvol)
			prima koop voor motief
* 1682 Oude poststukken in doos w.o. Olympiade en
			China; tevens iets oude aandelen
* 1683 USA en gebieden diverse poststukken in doos
			w.o. Filippijnen
		 1684 Wereldcollectie op blanco bladen in 8 binders
		 1685 Wereld ruim 100 rondzendboekjes met
			afwisselend materiaal w.o. modern gebruikt
		 1686 Wereld postfris zegels en blokken w.o. Frankrijk
		 1687 Wereld uitzoekpartij oud en klassiek in grote
			schoenendoos
		 1688 Wereld uitzoekpartij in groot aantal zakjes
			w.o. postfris
		 1689 Doos met ca.40 rondzendboekjes w.o. beter
			Duitsland
		 1690 Wereld doos met kaartjes w.o. beter
			materiaal en variëteiten
		 1691 Motief gebouwen; doos met 3 ordners; 2
			insteekboeken en map w.o. postfris; China
			en Japan
* 1692 Wereld poststukken in doos w.o. Reich en
			Zwitserland
		 1693 Wereld collectie div. motieven in 7 albums;
			alsmede een stapel poststukken
F * 1694 Big box with ca.700 items most priced to sell
between fl.5 and fl.250 (old dealers stock)
			incl. a lot of interesting covers
		 1695 Wereld in 2 dozen met 6 albums; 8 stock			boeken; 9 insteekboekjes en 3 doosjes w.o.
			aardig Nederland en Indonesië o.a. betere
			blokken
F		 1696 Schilderij met afbeeldingen van Nederland
			nrs.163 en 432. Afmeting is 135 x 95 cm
F * 1697 Diverse poststukken w.o. interessante ex.
			o.a. China
		 1698 Wereld postzegelboekjes postfris in doosje
* 1699 Wereld poststukken en FDC’s doos met 6
			albums en doos w.o. Nederland o.a. met
			port belast; Ned. Indië en USA
		 1700 Diverse vellen Latvia; Dubai en “Falange” Spanje
		 1701 Rusland doos met 6 stockboeken w.o. klassiek
		 1702 Wereld blokken en velletjes grotendeels
			postfris w.o. engros; verhuisdoos met 6
			albums en 2 mappen w.o. betere blokken
		 1703 Literatuur o.a. New Zealand en Palestina w.o.
			“Handbook of Holy Land” part 2 van J. Collins
		 1704 Literatuur zuidelijk Afrika in 2 verhuisdozen
			w.o. Transvaal en Oranje Vrijstaat
		 1705 Verenigde Naties vnl. postfris in 2 verhuis			dozen met 15 albums; een stockboek en
			stockbladen
		 1706 Twee verhuisdozen met 4 doosjes en 20
			albums/stockboeken boordevol klassiek;
			leuke koop
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50
100
100
120
80
50
50
100
150
50
70
70
80
50
50
50
150
600

150
10
100
50
50
10
60
180
60
100
100
200

		 1707 Doos met 11 albums en stockboeken en
			albumbladen
100
* 1708 Wereld verhuisdoos met meer dan duizend
			poststukken en FDC’s w.o. oudere
50
		 1709 Doos met 11 stockboeken w.o. veel postfrisse
			Guldenzegels
50
		 1710 Diversen in 11 grote en kleine stockboeken
			en één map w.o. leuk Oostenrijk en gebieden
			zeer hoge cat.ca.7000 (vlg. inz.) leuke koop 150
		 1711 Motief postfris in 6 stockboeken met hoge
			waarden; prachtkoop voor detaillist
200
		 1712 Afrika in 7 stockboeken w.o. betere Engelse
			koloniën postfris motief etc;. prima koop
150
		 1713 Wereld doos met 2 albums; 8 stockboeken
			en 2 insteekboekjes
60
		 1713a Doos met Vaticaan; Ned. Indië; Macao;
			China etc. leuke koop
60
		 1714 Europa doos met 15 stockboeken w.o.
			Engelse koloniën; Griekenland en Spanje;
			tevens iets Arabië
50
		 1715 Doos met vervalsingen w.o. Olympiadezegel
			(Mi.XIII) op brief (cat.50.000); Saar blok etc. 100
* 1716 Diverse modern w.o. pakketkaarten
			Zwitserland met hoge waarden
50
* 1717 Wereld doos met honderden poststukken w.o.
			klassiek
50
		 1718 Wereld vnl.oud en klassiek in 7 insteekboeken 150
		 1719 Drie dikke winkelboeken met veel materiaal
			w.o. Engelse koloniën
100
		 1720 Wereld doos met 3 albums en 9 stockboeken
			w.o. postfris; o.a. USA en China
70
		 1721 Doos met 6 kleine stockboekjes w.o. klassiek 50
* 1722 Diverse poststukken w.o. Nepal
60
* 1723 Wereld poststukken en FDC’s doos met 3
			albums en een schoenendoos
50
		 1724 Wereld doos met album; 4 insteekboeken en
			kistje w.o. postfris materiaal o.a. Engeland
			en Griekenland; tevens oude Michel catalogus
			(1939)
60
		 1725 Wereld doos met 3 albums; 5 stockboeken en
			insteekboekje w.o. postfris en enkele oudere
			poststukken Nederland
80

		 1726 Motief diversen verhuisdoos met 8 ring			banden en 3 stockboeken w.o. Macau
60
		 1727 Recente catalogi w.o. Michel Zwitserland
			2015; Zumstein 2015 en Zonnebloem
			Indonesië 2015
10
		 1728 Wereld doos met 6 rondzendboekjes; stock-		
			bladen en kaartjes w.o. postfris en betere
			zegels o.a. Luxemburg nrs.572-574
60
		 1729 Treinen en spoorwegen motief verhuisdoos
			met 6 albums en 7 insteekboeken w.o.
			betere zegels en veel postfris
130
* 1730 Wereld poststukken en FDC’s in 4 verhuis			dozen ca.10.000 stuks w.o. betere
150
		 1731 Winkelvoorraden in 7 boeken w.o. aardig
			Spanje
70
		 1732 Europese landen verhuisdoos met 23 insteek			boeken w.o. Luxemburg; België; Griekenland
			en Faroër
130
		 1733 Wereld doos met 4 albums; ordner; stock			bladen en 8 insteekboeken w.o. Portugal;
			Rusland en motief
80
		 1734 Wereld verhuisdoos met 11 Davo albums w.o.
			Zwitserland en USA
90
		 1735 Verhuisdoos met 9 oude voorraaddozen met
			zakjes; veel materiaal
60
		 1736 Europese landen grotendeels postfris verhuis			doos met 7 albums w.o. Faroër; Bund en
			Luxemburg alsmede 6 insteekboeken
100
		 1737 Schaken motief doos met 4 dikke stockboeken
			en map; zelden aangeboden
50
		 1738 Wereld verhuisdoos met 9 albums w.o. Reich
			en Engelse koloniën
100
		 1739 Duitsland w.o. Reich en Bund verhuisdoos
			met 12 insteekboeken en doos met voorraad
			beginperiode Bund
100
		 1740 Wereld grote verhuisdoos met ringband en
			20 insteekboeken grotendeels modern w.o.
			postfris en Engelse koloniën; alsmede een
			kistje met postzegelboekjes; leuke koop
150
		 1741 Verhuisdoos met 17 stockboeken
50
1742 Dertig boeken en boekjes over filatelie w.o.
			Blas Spanje aardige koop
10
				

De volgende veiling is
op 26 en 27 mei 2016.
Inleveringen zijn welkom
tot zaterdag 19 maart 2016.
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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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