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DE 75ste VEILING VINDT PLAATS OP
VRIJDAG 27 MEI EN ZATERDAG 28 MEI 2016
IN BRASSERIE WOUDESTEIN OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR

De veiling vindt plaats ten overstaan van deurwaarderskantoor R. Vismans te
Rotterdam.

Scans can be made and will be sent to you on request.
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

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

INDELING VAN DE 75ste VEILING
EERSTE ZITTING 75ste VEILING VRIJDAG 27 MEI 2016 - 18.30 UUR
Kavel 1 – 636 Nederland en gebieden
637 – 694 Azië
TWEEDE ZITTING 75ste VEILING ZATERDAG 28 MEI 2016 - 12:00 UUR
695 – 733
734 - 936
				
937 - 1283
1284 - 1550

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
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
maandag
dinsdag
woensdag

17
18
19
20
21
23
24
25

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

In de zaal zijn de kavels te bezichtigen op:
vrijdag 27 mei (09:00 - 16:30)
zaterdag 28 mei (09:00 - 11:00)
Al onze taxaties zijn in Euro’s.
Prices in our catalogue are estimates in Euros.
Starting prices are at 80% of our estimates.

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
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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 27 MEI 2016 IN BRASSERIE WOUDESTEIN
OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR LET OP: AANVANG 18.30 UUR PRECIES
Eerste emissie nrs 1-3 geplaat
				
F		
1 nr.1 diepdonkerblauw pl.I-12 cat.200 pr.ex.
40
F		
2 nr.1 blauw op dik papier pl.VI-17 cat.80 pr.ex. 20
F		
3 nr.1 blauw pl.I-33 cat.55 pr.ex.
20
F		
4 nr.1 donkerblauw pl.I-80 cat.55 pracht randstuk 25
KF
5 nr.1 ongebruikt met ingedroogde gom donker			blauw pl.I-84 cat.600 breedrandig luxe ex.
80
F		
6 nr.1 zwartblauw pl.I-93 cat.55 breedrandig
			pr.ex. (schaarse kleur)
40
F		
7 nr.1 donkerblauw pl.II-6 cat.130 breedrandig
			pr.ex. (Tilburg-B)
25
F		
8 nr.1 donkerblauw pl.II-11 cat.130 breedrandig
			pr.ex. (Zaandam-A)
25
F		
9 nr.1 donkerblauw pl.II-13 cat.130 pr.ex.
25
F		
10 nr.1 in verticaal paar lichtblauw pl.II-42-47
			cat.200 pr.ex. (Tiel-C)
40
F		
11 nr.1 * blauw pl.II-56 ongebruikt zonder gom
			(cat.met gom 1200) vr.pr.ex. (pl.II ongebruikt
			is uiterst schaars)
70
F		
12 nr.1 donkerblauw pl.III-19 cat.45 breedrandig
			pr.ex. met deel van buurzegel
20
F		
13 nr.1 blauw pl.III-45 cat.50 pr.ex.
15
F		
14 nr.1 donkerblauw pl.III-62 cat.45 pr.ex.
15
F		
15 nr.1 helderblauw pl.V-13 cat.45 breedrandig
			pr.ex.
15
F		
16 nr.1 blauw op dun papier pl.VI-9 cat.45
			breedrandig pr.ex.
15
F		
17 nr.2 plaat 1A diepdonkerkarmijn volgens van
			Balen-Blanken nrs.1045 t/m 6045, het zegel
			heeft duidelijke kenmerken, maar is aange			sneden op de onderlijn (cat.3750), desondanks
			zeer verzamelwaardig voor deze schaarse
			plaat, conservatieve taxatie
300
F		
18 nr.2 in paar karmijn pl.I-49-50 cat.180
			breedrandig pr.ex.
50
F		
19 nr.2 karmijn pl.I-77 cat.50 pracht randstuk
20
F		
20 nr.2 licht karmijn pl.I-86 cat.50 breedrandig
			 pr.ex.
20
F		
21 nr.2 karmijn pl.I-87 cat.50 pr.ex.
20
F		
22 nr.2 karmijn pl.II-14 cat.50 breedrandig pr.ex. 20
F		
23 nr.2 karmijn pl.II-52 cat.50 breedrandig pr.ex. 25
F		
24 nr.2 karmijn pl.II-96 cat.50 pr.ex.
15
F		
25 nr.2 rood pl.III-71 cat.40 breedrandig pr.ex.
20
F		
26 nr.2 rood pl.III-72 cat.40 breedrandig pr.ex.
20
F		
27 nr.2 rood pl.IV-3 cat.35 breedrandig pr.ex.
15
F		
28 nr.2 rood pl.IV-51 cat.35 breedrandig pr.ex.
15
F		
29 nr.2 rood pl.IV-91 cat.35 pracht randstuk
15
F		
30 nr.2 rood pl.V-33 cat.35 breedrandig pr.ex.
15
31 nr.2 karmijnroze pl.VII-46 cat.35 pracht randstuk 20
KF

F		
32 nr.2 karmijn pl.VIII-73 cat.60 pracht randstuk
F		
33 nr.2 rood op dik papier pl.X-1 cat.35 pracht
			randstuk
F		
34 nr.2 rood op dik papier pl.X-34 cat.35
			overrandig pr.ex.
F		
35 nr.2 rood op dun papier pl.X-41 cat.45 pracht
			randstuk
F		
36 nr. rood op dik papier pl.X-54 cat.35 breed			randig pracht randstuk
F		
37 nr.2 rood op dik papier pl.X-71 cat.35 pracht
			randstuk
F		
38 nr.2 rood op dun papier pl.X-80 cat.45 pracht
			randstuk
F		
39 nr.3 donkeroranje pos.47 cat.225 breedrandig pr.ex.
F		
40 nr.3 donkergeeloranje op dun papier pos.48
			cat.375 pr.ex.
F		
41 nr.3 * oranje pos.52 ongebruikt zonder gom
			cat.500 pr.ex.
F		
42 nr.3 donkeroranje pos.54 cat.225 pr.ex.
F		
43 nr.3 donkeroranje pos.67 cat.225 breedrandig pr.ex.
			
Eerste emissie met franco halfrond stempels
				
F		
44 Alkmaar-A (EY.800), Almelo-B (EY.250) en
			Zaandam-A (EY.250) cat.510 zeer fraai ex.
			met vrijwel complete stempels
F		
45 Arnhem-C (EY.50) op 10 cent rood pl.IV-74
			cat.35 breedrandig pr.ex. met compleet stempel
KF
46 Bergen op Zoom-A (EY.100) op 10 ct. pl.I
			cat.50 pr.ex. met luxe stempel
F		
47 Enschede-B (EY.50) op 10 cent pl.IV-46
			cat.35 pr.e.x. met luxe stempel
F		
48 Gouda-A (EY.50) op 5 cent diepdonkerblauw
			pl.I-1 cat.200 pr.ex. met volledig stempel
F		
49 Gouda-A (EY.50) op 5 cent pl.I-22 cat.55 pr.ex.
			met compleet stempel
F		
50 Harderwijk-C (EY.75) op 10 ct. pl.II cat.50
			pr.ex. met luxe stempel
F		
51 Hulst-A (EY.250) op 10 cent pl.I cat.50 pr.ex.
			met voor dit stempel prachtige afdruk
F		
52 Kampen-A (EY.25) op 10 cent karmijn pl.I-92
			cat.50 pr.ex. met compleet stempel
F		
53 Leiden-B (EY.50) op 10 cent karmijn pl.I-8
			cat.50 pr.ex.
F		
54 Leiden-C groot (EY.50) op 5 cent lichtblauw
			pl.III-25 cat.60 pracht randstuk met volledig
			stempel
F		
55 Meppel-C (EY.R) op 15 ct. oranjegeel cat.170
			fraai randstuk (kleur terug) met vrijwel
			compleet stempel

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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94

95
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102
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109

110

ex.111

112

113

114

F		
56 Middelburg-C groot (EY.50) op 10 cent pl.IV
			cat.35 pr.ex. met volledig stempel
F		
57 Middelburg-C groot (EY.600) in blauw op 15 ct.
			oranje pos.75 cat.200 vrijwel pracht randstuk
			(min. vouwtje) met groot deel van schaars stempel
F		
58 Nijkerk-B (EY.200) op 10 ct. pl.V cat.35 pr.ex.
			met volledig stempel
F		
59 Onderdendam-B (EY.100) op 5 cent pl.I-44
			cat.55 pr.ex. met compleet stempel
F		
60 Oud Beijerland (EY.250) op 10 ct. pl.V-36
			cat.35 pr.ex. met volledig stempel
KF
61 Rozendaal-A (EY.900) op 5 ct. donkeroranje
			pos.17 cat.225 pr.ex. met luxe stempel (klein
			vouwtje)
F		
62 Schiedam-C klein (EY.100) op 5 ct. donkerblauw
			pl.III-97 cat.45 pr.ex. met volledig stempel
F		
63 Schoonhoven-B (EY.150) op 5 ct. blauw pl.I-74
			cat.50 vrijwel pr.ex. (min. vouwtje) met voor
			dit stempel luxe afdruk
F		
64 Sneek-A (EY.150) op 10 cent karmijn pl.I-63
			cat.50 pr.ex. met vrijwel volledig stempel
F		
65 Terneuzen-A (EY.100) op 5 cent donkerblauw
			pl.III-30 cat.45 pr.ex. met luxe stempel
F		
66 Utrecht-B (EY.50) op 10 cent diepdonkerkar			mijn op dun papier pl.I-41 cat.200 pr.ex.
F		
67 Vlissingen-C groot (EY.500) op 10 cent rood
			pl.IV-4 cat.35 pr.ex.
F		
68 Zaandam-A (EY.250) op 15 ct. donkeroranje
			pos.48 cat.225 pr.ex. met compleet stempel
F		
69 H.Spoorweg (EY.125) op 10 cent pl.X cat.45
			pr.ex. met luxe stempel
KF
70 nr.1 blauw pl.I-14 met harmonicavouw, een
			uiterst schaarse variant, tot op heden zijn er
			5 exemplaren bekend (w.o. een ex. van de nr.1)
			pr.ex. met stempel Gouda-A voorzichtige taxatie
KF
71 Rondstempel ‘s Gravenhage met jaartal
			(EY.2000) op 15 ct. donkeroranje pos.34
			cat.225 pr.ex. met mooie afdruk van uiterst
			schaars stempel
			
Punt- en kleinrond stempels
				
F		
72 nr.48 = Harderwijk op nr.29 cat.350 (zegel
			en stempel) pr.ex.
F		
73 nr.52 = Heerlen op nr.23 cat.150 pr.ex.
F		
74 nr.59 = Hilversum op nr.29 cat.350 (zegel en
			stempel) pr.ex.
F		
75 nr.79 = Terneuzen op nr.23 cat.150 pr.ex.
F		
76 nr.84 = Onderdendam op nr.29 cat.300 (zegel
			en stempel) pr.ex.
F		
77 nr.94 = Schagen op nr.39 cat.175 pr.ex.

115
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100
40
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116

117

118

F		
78 nr.104 = Tholen op nr.20 cat.85 pr.ex.
40
F		
79 nr.109 = Veendam op nr.29 cat. 400 (zegel
			en stempel) pr.ex.
100
F		
80 nr.127 = Wijk bij Duurstede op nr.40 cat.150
			pr.ex.
50
F		
81 nr.140 = Laren op nr.22 cat.350 pr.ex.
100
F		
82 nr.143 = Montfoort op nr.37 cat.300 pr.ex.
100
F		
83 nr.147 = Kamp bij Laren op nr.35 cat.1500
			pr.ex. met gevlekt stempel
400
F		
84 nr.148 = Bergum op nr.35 cat.400 pr.ex.
150
KF
85 nr.149 = Haaksbergen op nr.38 cat.500 pr.ex. 150
F		
86 nr.152 = Scheveningen op nr.43 cat.250 pr.ex. 70
F		
87 nr.156 = Zwijndrecht op nr.36 cat.175 pr.ex.
70
KF
88 nr.156 = Zwijndrecht op nr.20 cat.125 pr.ex.
60
F		
89 nr.161 = Rijssen op nr.43 cat.200 pr.ex.
70
F		
90 nr.166 = Ginneken op nr.39 cat.150 pr.ex.
60
F		
91 nr.166 = Ginneken op nr.43 cat.200 pr.ex.
70
KF
92 nr.169 = Sappemeer op nr.13 op deze
			waarde onbekend pr.ex. met luxe stempel
500
F		
93 nr.182 = ‘s Gravenzande op nr.37 cat.175 pr.ex.60
F		
94 nr.195 = Gemert op nr.38 cat.125 pr.ex. met
			iets gevlekt stempel
20
F		
95 nr.200 = Katwijk aan Zee op nr.39 cat.150
			pr.ex.
60
KF
96 nr.222 = Terschelling op nr.25 cat.350 pr.ex. 100
F		
97 nr.224 = Amerongen op Port nr.7 cat.125 pr.ex. 40
F		
98 nr.228 = Cuijk op nr.37 cat.100 pr.ex.
40
F		
99 nr.228 = Cuijk op nr.43 cat.175 pr.ex.
60
F		 100 nr.231 = Ravestein op Port nr.7 cat.125 pr.ex. 40
F		 101 nr.255 = Ede op nr.27 cat.200 pr.ex.
70
F		 102 Aalst (Gld) op nr.35 cat.35 pr.ex.
15
F		 103 Afferden (Limb) op nr.35 cat.25 pr.ex.
15
F		 104 Ameide op nr.35 cat.45 pr.ex.
15
F		 105 Amsterdam (4 ex.) op nrs.33, 36, 43 en
			44 cat.zegels 135 pr.ex. met luxe stempels
30
F		 106 Amsterdam 6 op nr.43 cat.100 luxe ex.
40
F		 107 Amsterdam-6 op nr.42 cat.90 pr.ex.
30
F		 108 Amsterdam 8 op nr.47 cat.zegel 175 pr.ex.
30
F		 109 Amsterdam 8 op nr.44 cat.zegel 100 pr.ex.
30
F		 110 Amsterdam 11 op nr.44 cat.zegel 100 pr.ex.
30
F		 111 Amsterdam 9 op nrs.40 en 42 cat.50 pr.ex.
			met luxe stempels
25
F		 112 Amsterdam 14 op nrs.41 en 42 cat.20 pr.ex.
			met luxe stempels
20
F		 113 Amst:-Spiegelstr: op nr.43 cat.10 pr.ex. met
			luxe stempel
10
F		 114 Arnhem 1 op nr.44 cat.zegel 100 pr.ex.
30
F		 115 Arnhem 1 en 2 op nrs.39 en 42 cat.32 pr.ex. 25
F		 116 Arum op nr.35 cat.20 pr.ex.
10
F		 117 Arum op nr.35 cat.20 pr.ex.
10
F		 118 Bakkeveen op nr.35 cat.75 pr.ex.
25
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ex.169

175

184

170

177

185

171

178

172

179

186

F		 119 Barendrecht op nr.35 cat.40+ pr.ex.
F		 120 Barsingerhorn en Beilen op nrs.60 cat.22,50 pr.ex.
F		 121 Bedum op nr.40 cat.12 pr.ex.
F		 122 Beek (bij Zevenaar) op nr.35 cat.90 pr.ex.
F		 123 Beers op nr.37 cat.75 pr.ex.
F		 124 Bergeik op nr.35 cat.30 pr.ex.
F		 125 Bezooijen op nr.27 cat.17 pr.ex.
F		 126 Boven Hardinxveld nrs.35 cat.17 luxe ex.
F		 127 Boxmeer op nrs.35,37 en 40 cat.7 pr.ex.
F		 128 Bruinisse op nr.41 cat.10 pr.ex.
F		 129 Buurmalsen op nr.31 cat.30 pr.ex.
F		 130 Diever op nr.35 cat.35 pr.ex.
F		 131 Dronrijp op nr.35 cat.17 pr.ex.
F		 132 Dussen op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 133 Dwingeloo op nr.40 cat.45 pr.ex.
F		 134 Eenrum op nr.60 cat.17 pr.ex.
F		 135 Eext op nr.60 cat.25 pr.ex.
F		 136 Elst (Utr.) op nr.60 cat.30 vrijwel pr.ex.
F		 137 Emmer-Compascum op nr.60 cat.27 pr.ex.
F		 138 Enumatil op nr.35 cat.75 pr.ex.
F		 139 Finsterwolde op nr.31 cat.10 pr.ex.
F		 140 Geleen (type I) op nr.19 cat.12 pr.ex.
F		 141 ‘s Gravenhage 2 en 4 op nrs.47a en 47b
			cat.zegels 360 pr.ex.
F		 142 ‘s Gravenhage 3 op nr.44 cat.zegel 100 pr.ex.
F		 143 Grotegast op nr.45 cat.27 pr.ex.
F		 144 Grijpskerk op nr.63 cat.12 luxe ex.
F		 145 Gulpen op nr.39 cat.10 luxe ex.
F		 146 Hardingsveld op nr.30 (fragment) cat.30 pr.ex.
F		 147 Hazerswoude (Rijnd:) op nr.37 cat.17 pr.ex.
F		 148 Heeg op nr.38 cat.12 pr.ex. met luxe stempel
F		 149 Hees en Heesch op nrs.35 cat.20 pr.ex.
F		 150 Heijen op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 151 Hekelingen op nr.35 cat.125 pr.ex.
F		 152 Hekendorp op nr.35 cat.50 pr.ex.
KF 153 Helenaveen-Station op nr.37 cat.80 luxe ex.
F		 154 Heinenoord op nr.35 cat.25 pr.ex.

173

187
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180

188

174

181

189

175

183

190

F		 155 Heinoo op nr.34 cat.18 luxe ex.
F		 156 Heinenoord op nr.33 cat.25 pr.ex.
F		 157 Hekelingen op nr.35 cat.125 vrijwel pr.ex.
			 (bot tandje)
F		 158 Hendrik Ido Ambacht op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 159 Hengelo (Gld:) op nr.24 cat.35 pr.ex.
F		 160 ‘s Herenberg op nr.35 cat.17 pr.ex.
F		 161 Herkingen op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 162 Herwijnen en Holwerd op nrs.35 cat.25 pr.ex.
F		 163 Hoek op nr.60 (in paar) cat.37 pr.ex.
F		 164 Katendrecht op nr.35 en 39 cat.25 pr.ex.
F		 165 Katendrecht op nr.40 cat.12 pr.ex.
F		 166 Keppel op nr.39 cat.17 pr.ex.
F		 167 Koedijk op nr.37 cat.17 pr.ex.
F		 168 Kruisland op nr.60 cat.22 pr.ex.
F		 169 Kuinre op nrs.35, 38 en 39 cat.52 pr.ex.
F		 170 Laag Soeren op nr.35 cat.17 pr.ex.
F		 171 Leimuiden op nr.31 cat.50 pr.ex.
F		 172 Leimuiden op nr.35 cat.50 pr.ex.
F		 173 Leksmond op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 174 Loosduinen op nr.39 cat.15 luxe ex.
F		 175 Maashees op nr.60 cat.45 pr.ex.
F		 176 Mechelen (LB.) op nr.31 cat.25 luxe ex.
F		 177 Meerkerk op nr.38 cat.17 pr.ex.
F		 178 Middelharnis op nr.19 cat.22 pr.ex..
F		 179 Moerkapelle op nr.31 cat.75 pr.ex.
F		 180 Mookhoek op nr.35 cat.50 pr.ex.
F		 181 Nieuwlekkerland op nr.35 cat.27 pr.ex.
KF 182 Nieuwveen op nr.35 cat.12 pr.ex.
F		 183 Nichtevecht op nr.32 cat.17 pr.ex.
F		 184 Nistelrode op nr.31 cat.15 pr.ex.
F		 185 Noordwijk aan Zee op nr.43 cat.12 pr.ex.
F		 186 Noordwijkerhout op nr.31 cat.100 pr.ex.
F		 187 Numansdorp type II op nr.35 cat.20 pr ex.
F		 188 Oudade op nr.33 cat.22 pr.ex.
F		 189 Over Asselt op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 190 Overschie op nr.60 cat.22 pr.ex. met luxe stempel
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240

242

241

245
243

244

F		 191 Rotterd:Goud:Sing: op nr.42 cat.30 pr.ex.
F		 192 Rotterd:-Kralingen op nr.40 cat.37 pr.ex.
F		 193 Rotterdam 1, 2, 4, 5 en 6 op nrs.36, 38,
			41 en 42 cat.225 pr.ex. alle met complete
			stempels
KF 194 Rukfen op nr.19 cat.40 pr.ex..
KF 195 Schaik op nr.37 cat.27 luxe ex.
F		 196 Tholen op nrs.35, 37 en 38 cat.18 pr.ex.
F		 197 Thorn op nr.33 cat.10 pr.ex.
F		 198 Tilburg-Goirke op nrs.37 en 45 cat.20 pr.ex.
			met luxe stempels
F		 199 Uithoorn en Uithuistermeeden op nrs.35
			cat.40 pr.ex.
F		 200 Usquert op nr.64 cat.27 pr.ex.
F		 201 Utrecht R.P.S.B. op nr.47 cat.zegel 175 pr.ex.
F		 202 Utrecht 1, 2 en 3 op nrs.40 (2 ex.) en nr.37
			cat.75 pr.ex.
F		 203 Venray op nr.24 cat.50 pr.ex. met luxe stempel
KF 204 Visvliet op nr.74 cat.10 pr.ex. (schaars)
F		 205 Vollenhove op nr.19 cat.17 pr.ex.
F		 206 Vollenhoven op nr.19 cat.55 zeer fraai ex.
			(vouwtje) met luxe stempel
F		 207 Waalre op nr.39 cat.17 pr.ex.
F		 208 Wagenberg (N:B:) op nr.38 cat.47 pr.ex.
F		 209 Wedde op nr.35 cat.37 pr.ex.
F		 210 Weurt op nr.60 cat.15 pr.ex.
F		 211 Wedde op nr.35 cat.37 pr.ex.
F		 212 Wehe op nr.31 cat.15 pr.ex.
F		 213 Wehl op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 214 Weiwerd op nr.35 cat.47 pr.ex.
F		 215 Wester Emden op nr.35 cat.135 pr.ex.
F		 216 Wezep op nr.26 cat.45 pr.ex.
F		 217 Willemsoord op nr.35 cat.37 pr.ex.
F		 218 Wirdum (Gron.) op nr.38 cat.37 pr.ex.
F		 219 Woldendorp op nr.60 cat.37 luxe ex.
F		 220 Wolfertdijk op nr.39 cat.27 pr.ex.
F		 221 Woudenberg op nr.34 cat.12 pr.ex. (schaars
			op deze waarde)
F		 222 Wijlre op nr.35 cat.17 pr.ex.
F		 223 ‘t Zand (Gron:) op nr.35 cat.25 pr.ex.

15
20
60
15
20
15
10
20
15
15
40
30
15
20
10
20
10
20
15
10
10
10
15
15
40
25
25
15
25
15
10
10
10

F		 224 Zeelst op nr.70 cat.22 pr.ex. (schaars op
			deze waarde)
15
F		 225 Zetten op nr.35 cat.15 pr.ex.
10
F		 226 Zoetermeer op nr.35 cat.15 pr.ex. met luxe
			stempel
15
F		 227 Zuidhorn op nr.43 cat.15 pr.ex.
15
F		 228 Zuid-Beijerand op nr.35 cat.25 pr.ex.
15
F		 229 Zutphen op nr.44 cat.zegel 100 pr.ex.
30
F		 230 Zijldijk op nr.68 cat.35 pr.ex. (schaars op
			deze waarde)
25
F		 231 Postkantoren (10 ex.) cat.35 pr.ex. met
			volledige stempels
30
		 232 Postkantoren (6 ex.) w.o. op betere waarden
			cat.149 pr.ex.
30
F		 233 Postkantoren (10 ex.) cat.42 pr.ex. met
			volledige stempels w.o.leuke waarden
40
F		 234 Postkantoren (10 ex.) cat.43 pr.ex. op leuke
			waarden
40
F		 235 Hulpkantoren (10 ex.) cat.118 pr.ex. met
			volledige stempels
40
F		 236 nr.9 type IIB cat.1500 vr.pr.ex. (ondertanding
			deels bijgewerkt) cert.Vleeming
100
Nederland en gebieden losse nummers
				
F		 237 nr.11 type IID (tanding 14) cat.5000 fraai
			ex. (met dunne plek) optisch ons mooiste
			bekende ex.
F		 238 nr.12 met rondstempel Haarlem takje
			cat.200 pr.ex.
F		 239 nr.30 DII en CII in paar * cat.250 pr.ex.
F		 240 nr.31 P3 ** (plaatfout) in verticaal paar
			cat.210+ pr.ex.
F		 241 nr.47 met mooi kleinrond Amsterdam
			cat.175 pr.ex.
F		 242 nr.61b ** postfris in blok van 10 cat.1500+ pr.ex.
F		 243 nr.79 pm * cat.800 pr.ex.
F		 244 nr.80 cat.750 pr.ex. (cert. NVPH 1969)
F		 245 nr.172 ** in hoekblok van 6 met spiegeldruk
			aan voorzijde vr.pr.ex. (enkele vouwen)

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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300
40
40
50
30
400
200
200
15

246

247

249

252

ex.253

256

262

268

ex.274

ex.248

255

257

263

258

ex.265

270

267

271

275

276
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259

ex.248

272

273

269

277

278

279

280

F		 246 nr.177 met harmonicavouw pr.ex.
10
F		 247 nr.292 ** (5x) met foutdruk ‘rakelkras’
			(mast 292 PM en 292P-292 P4, positie 92-96)
			cat.500 pr.ex.
70
F		 248 nrs.1111 ** en 1115 ** beide met rakel			strepen pr.ex.
30
F		 249 nr.1215 ** met verschoven medaillon pr.ex. 100
KF 250 Roltanding nr.27 ** in blok van 4 w.o. plaatfout
			“punt onder N van cent” cat.ca.750+ pr.ex.
100
KF 251 Roltanding nr.32 (vermoedelijk nr.32 aa)
			cat.4500+ pr.ex. (cert. NVPH 1966)
1500
F		 252 Roltanding nrs. 78-81 ** in paren w.o.
			R79 Pm4 cat.270 ** pr.ex. (nr. R79 dof
			plekje in gom)
70
F		 253 Roltanding nr.82-85 in blok van 4 cat.120+ pr.ex. 40
		 254 Postzegelboekje nr.22C-1** cat.135 vr.pr.ex. 40
F		 255 Postzegelboekje nr.23 ** cat.275 pr.ex.
80
		 256 Postzegelboekje nr.38 ** cat.100 pr.ex.
30
F		 257 Postzegelboekje nr.38-N ** cat.100 pr.ex.
30
F		 258 Postzegelboekje nr.49 ** cat.275 pr.ex.
80
F		 259 Postzegelboekje nr.49 ** cat.275 pr.ex.
			(laatste blad iets versterkt)
50
		 260 Postzegelboekje nr.53 ** cat.90 pr.ex.
40
		 261 Postzegelboekje nr.53 ** cat.90 pr.ex.
40
F		 262 Postzegelboekje nr.54 ** cat.275 pr.ex.
80
F		 263 Port nr.28 * met blauwe vlek linksboven
			cat.160 pr.ex.
70
KF 264 Cour de Justice nr.9-15 ** cat.10500 pr.ex.
			(cert. Muis 1994 luxe ex. en cert. Gelderse
			PZH 1974)
3000

F		 265 Cour de Justice nr.25 en 26 ** cat.750
			pr.ex. (cert. Moeijes)
KF 266 Cour de Justice nr.27-40 ** cat.1750 pr.ex.
			(cert. Muis)
F		 267 Cour de Justice nr.37 met harmonicavouw pr.ex.
F		 268 Telegram nr.6 * cat.400 vr.pr.ex. (korte
			tanding linkerzijde)
F		 269 Telegram nr.7 * cat.1750 pr.ex. (met twee
certificaten)
F		 270 Telegram nr.8 * cat.400 pr.ex.
F		 271 Telegram nr.9 * cat.450 pr.ex.
F		 272 Telegram nr.10 * cat.700 vr.pr.ex. tanding
			verbetering
F		 273 Telegram nr.12 cat.425 pr.ex.
F		 274 Postbewijs nr.1-7 * cat.5250 vr.pr.ex. (cert.
			Muis: “gemengde kwaliteit w.o. met kleine
			gebreken”)
F		 275 Ned.Indië nr.1 * zonder gom cat.400 pr.ex.
F		 276 Ned.Indië nr.2 * met originele bruine gom
			cat.1500 vr.pr.ex. (bot tandje boven)
				
Nederland en gebieden postgeschiedenis
			
F * 277 Briefomslag Amsterdam 1857 naar
			Finland via St. Petersburg
F * 278 Enveloppe 1873 van Rotterdam via Londen
			naar Kaapstad
F * 279 Briefomslag Den Helder 1860 naar Denemarken
			via Hamburg (K.D.O.P.A.)
F * 280 nr.7 type I in paar op couvert van Utrecht
			20-3-1868 naar Den Haag

- 13 -

250
600
10
50
500
100
100
100
80
700
40
70

30
50
30
25

282

281

283
298

284
286
288

292

285

289

291

287
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295
293

294

299

301

300
296

F * 281 nr.7 (3x) en nr.8 op omslag van Rotterdam
			28-5-1870 naar Genua
30
F * 282 nr.9 in paar en nr.7 op omslag 23-11-1868
			van Amsterdam naar Barcelona
35
F * 283 nr.10 E type II op treinbrief met takjestempel
			“Amsterd:-Emm: 19 juni 1872” naar Parijs
35
F * 284 nr.13 op doorgestuurde circulaire met
			halfrondstempel ‘s Gravenhage
40
F * 285 nr.18 op p.w.s. en circulaire met dubbel			letterstempels Amsterdam en Groningen
40
F * 286 nr.8 en 19 als mengfrankering op vouwbrief
			van Rotterdam 23-12-1872 naar Londen
100
F * 287 nr.21 en nr.27 op rouwcouvert (1874) van
			R’dam via Marseille per Franse pakketboot
			naar Indië (schaars ex.)
100
F * 288 P.w.s. Geuz.nr.10 van “Helden-Panningen”
			per trein met takjestempel “Eindh-Maastr.”
			naar Antwerpen
30
F * 289 R-p.w.s. met bijfrankering nr.94
20
* 290 Prentbriefkaart met stempel E.N.T.O.S. (1913) 20
F * 291 R-brief met nr.68 en kleinrond Amsterdam-8
20

F * 292 Nederland expressebrief met nr.75 als
			enkelfrankering
30
F * 293 Brief met nr.434, stempel Koninklijke Marine
			4 oct.1944 en censuurstroken 7 juni 1945
30
F * 294 Rampstuk S.S. “Groningen IV” 1944
30
F * 295 P.w.s. Geuz.nr.29 particulier bedrukt “Hotel
			Beau Séjour ...” luxe ex.
100
F * 296 Ned. Indië Duitse p.w.s. naar Padang via
			‘postagent Penang’ (1900) Attractief
20
* 297 Ned. Indië prentbriefkaart uit Londen (1909)
			naar Amoentai (Borneo) met vierkantstempel 10
F * 298 Ned. Indië ‘Austr. Airforce’ brief met stempel
			‘frankeer uw brieven met 5½ d.’ Interessant 30
F * 299 Ned. Indië mooie driekleuren frankering
			Emissie 1923 op R-brief
20
F * 300 Nieuw Guinea R-brief gefr. met Untea zegels
			vroege datum 4-10-1962
20
F * 301 Curaçao p.w.s. Geuz. nr.19 met stempel
			“SS Caracas”
20
* 302 Suriname Duits p.w.s. naar directeur der
			post Kramer (1893)
10
			Suriname censuurpost, zie kavel 927

Een parkeergarage bevindt zich tegenover ons kantoor. Afstand slechts tien meter.
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ex.303

ex.304
311

ex.305

ex.317

ex.309
ex.325

ex.312

ex.315
ex.318

ex.310

ex.320

ex.321

ex.323
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ex.324

ex.326
ex.329

ex.330

ex.334

ex.335

ex.328

ex.332

Nederland en gebieden in enveloppen
			
F * 303 Driestuiverstempels op 5 complete brieven
			ca.1705
F		 304 Nederland betere nrs. gebruikt op 5 insteek			kaartjes
F		 305 nrs.12, 105 en 131 cat.550 pr.ex.
		 306 Nederland betere zegels w.o. Legioenblokken
			en postfris
		 307 Nederland betere vnl. postfrisse zegels met
			hoge cat.
* 308 Vnl. klassieke poststukken w.o. Ned. Indië
			(21 stuks)
F * 309 Publiciteitskaarten voor het Kind 1930-1937
			(7 ex.)
F * 310 Drie postbuskaarten met hoge waarden En Face
F * 311 Nederland nrs.469-473 op FDC, niet vermeld
			in spec.cat. pr.ex.
F * 312 Complete pakketkaarten met emissie Veth
			w.o. expresse (4ex.)
* 313 R-brief met roltanding, speciaal stempel en
			strookje “... La Haye ... 1929/30
		 314 Roltanding nr.28 **, nr.39 **, nr.48 ** en
			nr.66 ** in blokken van 4 cat.408+ pr.ex.
			(nr.66 heeft gomvouwtje)
F * 315 Nederland internering nr.1 cat.200 pr.ex. en
			3 poststukken
		 316 Nederland frankeer waarde ca. €160
F * 317 Nederland emissie 1852 5 brieven met nrs.1
			w.o. paar
F * 318 Nederland Emissie 1852 8 brieven met nrs.2
			w.o. strip van 3 naar Frankrijk

100
350
80
100
200
40
10
30
30
70
20
70
30
80
40
70

		 319 Nederland nr.1, nr.2, nr.3, (2 ex.) en nr.12
			cat.620+ overwegend pr.ex.
F		 320 Eerste emissie nr.1 (2 ex.), nr.2 (18 ex.) en
			nr.3 w.o. pracht ex.
F		 321 Klassiek met o.a. franco-takje - en grootrond
			stempels
		 322 Franco zonder kastje op 6 zegels 2e en
			3e emissie
F		 323 Nederland lotje stempels vnl. grootrond
F		 324 Nederland puntstempels op Emissie Port
			(3 ex.) en nr.42 (2x) cat.738 pr.ex.
F * 325 Nederland kleinrondstempels op poststukken
			(22 ex.) w.o. betere
F		 326 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			30 uitgezochte ex. veel op betere waarden
		 327 Nederland kleinrondstempels Bokstel-Station,
			Nieuweschans-stn en Rozend:-Vliss: cat.227 pr.ex.
F * 328 Nederland kleinrondstempels op 28 poststukken
			w.o. schaarse
F		 329 Nederland Telegramzegels nr.1-6 en 9-12
			cat.865 pr.ex.
F		 330 Telegram nr.1-6 en 8-12 * cat.5400 fraaie
			ex. met nieuwe gom en kleine gebreken
		 331 Nederland postzegelboekjes (4 stuks) w.o.
			nr.6a ** (met opdruk specimen)
F		 332 Nederland 9 postzegelboekjes w.o. nr.36 **
			cat.975 pr.ex.
		 333 Nederland postzegelboekje met herdenkings			zegel van 50 gld.(4x)
F		 334 Postfrisse series w.o. beter vooroorlogs cat.
			ca. 1020
F * 335 Nederland FDC’s w.o. E2 en onbeschreven
			betere ex. aardige koop
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50
40
40
10
15
100
40
100
50
60
130
300
30
200
10
100
150

ex.350

ex.352

ex.355

ex.345
ex.357

ex.360

ex.362

ex.374

ex.378

ex.380

ex.379

ex.382

ex.384

ex.381

ex.385
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* 336 FDC E2 met bijzonder stempel “Havenfestival”
			vrijwel pr.ex. (schaars!)
* 337 Nederland FDC’s tussen E35 en E69 groten			deels onbeschreven
* 338 Nederland 5 FDC’s w.o. naar Belgisch Congo
* 339 FDC E2 cat.750 vr.pr.ex. met bijfrankering
* 340 Nederland FDC’s vanaf E2 cat.ca.2500 in
			zeer gemengde kwaliteit
		 341 Ned. Indië diverse klassiek w.o. nr.1 (2 ex.)
			cat.515 vnl. pr.ex.
		 342 Ned. Indië diverse w.o. puntstempels
* 343 Ned. Indië 2 poststukken “Marine postkantoor
			Batavia” 1946 in groen
		 344 Ned. Indië op 8 stockkaartjes w.o. stempels
			alsmede stockkaartje met Curaçao stempels
F * 345 Ned. Indië 5 poststukken uit diverse kampen
			o.a. Alasvallei en Tjihapit Bandoeng
		 346 Ned. Koloniën diverse betere waarden leuke koop
		 347 Nederlandse O.G. 5 oudere zegels met ‘specimen’
* 348 Nieuw Guinea FDC’s 28 stuks w.o. zeldzame
			Rode Kruis prive uitgave , niet genoemd in
			speciaal catalogus
* 349 Nieuw Guinea UNTEA brief met nr.14 van
			Fakfak (27-12-’62) naar Deventer
F		 350 Indonesië RIS nrs.3-25 ** cat.730 vrijwel
			pr.ex. (gom ietsje getint)
		 351 Indonesië Permesta Zo.1-4 (*) vals pr.ex.
F		 352 Indonesia betere zegels en series op 4
			insteekkaartjes w.o. RIS en RIAU
		 353 Indonesië Zo. nrs.564, 566, 568-571 en
			576-578 ** ongetand (6 ex.) cat.4320 pr.ex.
		 354 Indonesië RIAU stockkaartje met zegels w.o.
			blokken van 4
F		 355 Indonesië RIAU Zo. nrs.1-22 cat.1190 vrijwel
			pr.ex. (gom ietsje getint)
		 356 Indonesië Zuid Molukken met valse opdrukken
			op stockkaartje
F		 357 Indonesië misdrukken, proeven en betere
			zegels op 8 insteekkaartjes w.o. afwijkende
			tandingen, interessant
		 358 Curacao nr.126-137 ** cat.300 vr.pr.ex.
		 359 Curaçao 2010 aanvullingswaarden cat.A13-E13
			€100 pr.ex.
F		 360 Curaçao en Suriname twee proeven 2½
			gulden (*) pr.ex.

ex.386

50
50
30
100
50
30
20
10
30
100
100
20
100
20
100
10
100
80
20
100
20
150
30
10
30

Nederland en gebieden in mappen
		 361 Nederland postfris op 6 stockbladen met
			betere series w.o. 50-er jaren
80
F		 362 Ned. Indië vnl. klassiek w.o. nr.1 in strip van
			3, nr.1 * en Brandkast serie ongebruikt
150
		 363 Ned. Indië gespecialiseerde collectie emissie
			1870 op blanco bladen cat.1145 in mooie kwaliteit 100

		 364 Ned. Indië en Nederland op albumbladen
30
		 365 Nieuw Guinea complete vellen en veldelen postfris 30
		 366 Ned. Antillen modern postfris w.o. betere
			keerdrukken
60
		 367 Curaçao 1873-1955 resp. ongebruikte en
			postfrisse collectie op albumbladen en 3
			stockbladen w.o. betere zegels en series
130
		 368 Curaçao, Ned. Antillen en Aruba postfris op
			stockbladen w.o. beter vooroorlogs
100
		 369 Curaçao 1873-1940 (on)gebruikte collectie
			met betere zegels
150
		 370 Curaçao nrs. AB**-BB**(aanvullingswaarden)
			in complete vellen van 50 stuks met keer			drukken cat.2000 pr.ex.
80
		 371 Suriname postfris op stockbladen w.o. beter
			vooroorlogs
80
* 372 Nederland bedrukt PTT formulier met 30
			nrs.165, 2 nummers 144, 155 en 156
			gestempeld Alphen a/d/ Rijn 20-12-1930
10
		 373 Betere postzegelboekjes w.o. 6b (3 ex.), 9b
			(3 ex.) etc. ** cat.1500 pr.ex.
100
F		 374 Nederland diverse postfris en ongebruikt w.o.
			betere waarden en goede FDC’s
400
		 375 Nederland 30 betere drukwerk rolstempels
			cat.845 in mooie kwaliteit
100
		 376 Nederland reclamezegels w.o. ‘die Haghe’
20
		 377 Nederland veldelen en velletjes w.o. oudere,
			tevens iets Port- en rolzegels
40
F		 378 nr.1 (20x), nr.2 (26x) en nr.3 (5x) overwegend
			vierrandige pr.ex.
100
F		 379 nr.1 (47x), nr.2 (51x), nr.3 (2x) en aange			sneden proef in paar Aardige koop
150
F		 380 Nederland emissie 1852 reconstructie van
			het derde kwart van de 10 cent plaat X
			w.o. 2 paren, hoekstuk en breedrandige ex. 150
F		 381 Nederland Emissie 1852 nr.1 (22x), nr.2 (54x)
			w.o. paar en nr.3 in paar met Harlingen-A w.o.
100
			halfrondstempels gemengde kwaliteit
F		 382 Nederland franco takje stempels op Emissie
			1869 op 5 stockbladen (ca. 200 stuks)
100
		 383 Nederland puntstempels op Emissie 1872 in
			map w.o. betere ex.
80
F		 384 Nederland punststempels tussen 1-237 op
			emissie Port nrs.1-2 totaal 140 ex. cat.zegels
			2430, cat. stempels 3820 merendeels pr.ex. 600
F		 385 Nederland kleinrondstempels hulppostkan			toren 47 stuks in mooie kwaliteit w.o.
			volledige afdrukken
130
F		 386 Nederland kleinrondstempels bijkantoren
			(22 ex.) op emissie 1891 cat.500 pr.ex. met
			merendeels complete stempels
50
		 387 Nederland kleinrondstempels mooie afdrukken
			op insteekkaarten w.o. betere ex.
130
		 388 Langstempels collectie op albumbladen hoge cat. 80
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ex.392

ex.389

ex.393

ex.394

ex.395

ex.397

ex.416

ex.422

ex.424
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ex.426

F		 389 Nederland grootrondstempels (208 ex.) op
			emissie Hangend Haar, leuke collectie op
			zelfgemaakte bladen w.o. beter waarden
60
		 390 Nederland klassiek o.a. Port zonder gom w.o.
betere ex., Wapen serie ongetand en ongebruikt
		
			maar afgeknipt etc. Leuke koop
100
		 391 Nederland 1864-1913 in map w.o. diverse
			stempels tevens iets Nederlandse O.G.
60
			
Nederland en gebieden in
albums en stockboeken
		
F		 392 Nederland 1852-1956 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. zonder gom in
			wisselende kwaliteit met vele pr.ex. Interessant 800
F		 393 Nederland 1852-1988 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere series en leuk ‘back of the book’ o.a.
			roltanding met hoge cat.
600
F		 394 Nederland 1872-1944 grotendeels postfrisse
			collectie in DAVO album w.o. betere zegels
(o.a. nr.43 met certificaat)  hoge cat.
1000
F		 395 Nederland 1867-2001 ongebruikte resp. post			frisse collectie in DAVO album enkele zegels
			nagegomd, desondanks interessante koop
600
		 396 Nederland 1852-1973 resp. (on)gebruikte en
			postfrisse collectie in Importa album w.o.
			nagegomd Vele betere zegels en series met
			hoge cat. w.o. gemengde kwaliteit
500
F		 397 Nederland mooie gevarieerde partij w.o.
			nrs.80, 101 en Port 68b met hoge cat.
400
		 398 Nederland 1852-1970 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. betere zegels en
			aardig ‘back of the book’ met hoge cat.
			w.o. in gemengde kwaliteit tevens Curaçao
			en Ned. Antillen
450
		 399 Nederland 1852-1972 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Excellent album w.o.
			betere zegels met hoge cat. in iets gemengde
300
			kwaliteit
		 400 Nederland 1852-1984 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Leuchtturm albums
			w.o. betere zegels en series, deels in
			gemengde kwaliteit met hoge cat.
450
		 401 Nederland 1852-1980 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o. betere
			zegels en series in iets gemengde kwaliteit
200
		 402 Nederland 1852-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 luxe DAVO albums
			w.o. dubbel verzameld en betere series
			met hoge cat.
180
		 403 Nederland blokken en velletjes postfris
			in insteekboek
20
		 404 Nederland ‘Canon van Nederland’ en lage
			Euro waarden met frankeerwaarde totaal
			ca. € 275
150
		 405 Nederland 1852-1987 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere series
130
		 406 Nederland nostalgie in postzegels ‘Pipo’,
			‘Dorus’ etc. frankeerwaarde € 299
150
		 407 Nederland 2005-2015 gebruikt Schaars
20

		 408 Nederland en O.G. in dik insteekboek w.o.
			betere zegels o.a. Interneringszegels en
			betere roltanding
130
		 409 Nederland vnl. postfris in stockboek
10
		 410 Nederland 1852-1973 grotendeels gebruikte
			resp. postfrisse collectie in DAVO album w.o.
			betere zegels en series
200
		 411 Nederland 50-er jaren postfris in (hoek)
			blokken en veldelen met hoge cat.
80
		 412 Nederland 1867-1973 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 KABE albums
70
		 413 Nederland 1852-1989 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album w.o. vele betere
			zegels o.a. in gemengde kwaliteit met hoge cat. 350
		 414 Nederland gebruikt in stockboek cat.ca.3700 150
		 415 Nederland 1852-1960 gebruikte collectie
40
F		 416 Nederland 1869-1963 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o.
300
			betere zegels en series in gemengde kwaliteit
		 417 Nederland drie stockboeken en map met
			postfris en hoge cat.
50
		 418 Nederland 1852-1960 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o. betere
			zegels en ‘back of the book’ w.o. gemengde
			kwaliteit met hoge cat.
400
		 419 Drie stockboeken met gebruikte voorraad
30
		 420 Nederland postzegelboekjes postfris gespe			cialiseerd 1964-1973 w.o. telblokken en
			registerstrepen
60
		 421 Nederland voorraad ongebruikt in Fil-i-Safe
			winkelboek
60
F		 422 Nederland gevarieerde samenstelling met
			vele betere nrs. in stockboekje cat.4300
			Leuke koop
300
		 423 Nederland 1852-1990 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. dubbel verzameld in
			ENKA album w.o. betere series cat.ca.5900
150
F		 424 Nederland 1852-1970 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie met mooi klassiek,
			Jubileum 1923 op briefstukjes, roltanding,
			Port-bewijs etc.
300
		 425 Nederland 1907-1989 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in ringband w.o. 50-er
			jaren sommige zegels iets getint
80
F		 426 Nederland 1852-2006 gebruikte collectie
			in ringband w.o. betere zegels
80
* 427 Nederland FDC’s 50-er en 60-er jaren v.a.
			E9 w.o. adres verwijderd
80
		 428 Nederland ongebruikt in stockboek met hoge cat. 20
		 429 Nederland 1852-1966 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Lindner album met
			hoge cat. w.o. in gemengde kwaliteit
300
		 430 Nederland 1852-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie met o.a. nr.12 * (met
			gebreken), nr.104-105 *, Emissie 1923,
			Armenwet etc.
450
		 431 Nederland 1945-1974 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Leuchtturm album w.o.
			50-er jaren
30
		 432 Nederland combinaties in insteekboek
30
		 433 Nederland 1952-1979 grotendeels postfrisse
			collectie in Lindner album
30

- 21 -

ex.458

ex.460

ex.461

ex.481

ex.469

		 434 Nederland en O.G. alsmede Indonesië in 3
			albums w.o. knip- en ponstekens
		 435 Nederland 1852-1987 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere zegels en series en leuk ‘back of the
			book’ op Armenwet Port o.a. nr.86b en roltanding
		 436 Nederland modern postfris w.o. Eurozegels
			in 2 Lindner albums
		 437 Nederland ongebruikt en postfris w.o. roltanding
		 438 Nederland 1869-1950 zonder gom of ongebruikt
			met hoge cat.
		 439 Nederland 1899-1953 grotendeels postfris in
			blokken van 4 in dik stockboek met hoge cat.
* 440 Nederland Maximumkaarten 80-er en 90-er
			jaren in 4 albums ca. 450 stuks
		 441 Nederland 1852-1989 resp. (on)gebruikte en
			postfrisse collectie in DAVO album w.o. betere
			zegels, tevens leuk ‘back of the book’ met hoge
			cat. w.o. gemengde kwaliteit (nagegomd)
		 442 Nederland 1852-1999 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie on 3 Leuchtturm albums
			met hoge cat. w.o. in gemengde kwaliteit
			(o.a. iets nagegomd)
		 443 Nederland combinaties postfris in Lindner
			album alsmede ‘back of the book’ album
			w.o. betere zegels Port
		 444 Nederland 1997-2013 postfris in 2 ringbanden
			met hoog nominaal

80

250
60
100
30
130
50

450

400
130
250

		 445 Nederland combinaties 1964-1994 grotendeels
			postfrisse collectie in 2 albums
		 446 Nederland 1891-1974 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in ringband w.o. betere
		 447 Nederland 1852-1944 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Leuchtturm album w.o.
			betere zegels en series in iets gemengde kwaliteit
		 448 Nederland postzegelboekjes postfris nrs.14-73
			in SAFE album w.o. telblokken
		 449 Nederland postzegelboekjes postfris 1964-1994
			in DAVO album w.o. nr.9 (6x)
		 450 Nederland postzegelboekjes gebruikt 1964-1991
			in SAFE album
		 451 Nederland postfris v.a. 1948 in insteekboekje
			w.o. blokken van 4, 6 en 8 cat.ca.2600
		 452 Nederland en koloniën 1852-1967 collectie
			in album
		 453 Nederland 1852-1988 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 DAVO albums
		 454 Nederland 1852-2001 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. betere zegels in drie
			DAVO albums w.o. gemengde kwaliteit
		 455 Nederland Vogels postfris met 71 velletjes
			en 8 boekjes in speciaal album
		 456 Nederland twee albums met Telebrieven
		 457 Nederland 2 stockboeken met vnl. vooroorlogse
			series en veldelen en veel blokken van 4 met
			hoge cat.
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60
130
180
20
30
20
100
70
50
200
300
10
70

ex.488

ex.494

F		 458 Nederland 1920-2001 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere zegels en series
		 459 Nederland 1852-1996 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 DAVO albums w.o.
			betere zegels en series (Armenwet) met hoge cat.
F		 460 Ned. Indië, Nieuw Guinea, Curaçao en Ned.
			Antillen vnl. gebruikte colectie met vele
			betere zegels
F		 461 Ned. Indië 1864-1949 ongebruikte collectie
			met vele betere zegels en series
		 462 Ned. Indië 1864-1945 gebruikte resp. onge			bruikte collectie in 3 albums w.o. betere
			zegels tevens andere O.G.
		 463 Ned. Indië, iets Japanse bezetting, Nieuw
			Guinea en Indonesië in dik insteekboek
		 464 Ned. Indië gebruikte collectie w.o. nr.1 en nr.2
		 465 Ned. Indië en Indonesië in 2 albums
		 466 Ned. Indië klassiek stockboek met gevarieerd
			stempelmateriaal waarvan € 1020 uitgeprijsd,
			rest van de stempels niet geteld
		 467 Ned. Indië diversen in 2 stockboeken
		 468 Ned. Indië engros in 2 insteekboeken w.o.
			betere zegels
F		 469 Nieuw Guinea grotendeels postfris engros in
			dik stockboek, tevens Indonesië
		 470 Indonesië 1949-1984 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. RIAU in 2 DAVO
			albums alsmede stockboek Japanse bezetting
		 471 Indonesia 1949-1983 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 albums w.o. “R.I.S.”
			tevens FDC album
		 472 Indonesië 1971-1996 postfrisse collectie in
			2 albums w.o. betere blokken
		 473 Repoeblik Indonesia w.o. Blokken (Weense druk)
		 474 Indonesië grote voorraad in 3 dikke insteek			boeken w.o. Port, blokken, etc.
		 475 Curaçao en Ned. Antillen 1889-1983 (on)			gebruikte resp. postfrisse collectie w.o.
			betere series
		 476 Curaçao, Ned. Antillen en Suriname in dik
			stockboek w.o. betere zegels

250
350
800
600
180
50
50
30
150
30
150
40
150
100
50
30
180
100
50

		 477 Curaçao en Suriname postfris in insteekboek
			cat.ca.5390 (vlgs. inz.)
80
		 478 Curaçao 1873-1969 ongebruikte resp. post			frisse collectie w.o. betere zegels
300
		 479 Ned. Antillen en Suriname in 3 stockboeken
30
		 479a Ned. Antillen collectie 1969-2000 postfris in
			compleet gevuld DAVO-album
70
		 480 Curaçao, Ned. Antillen en Aruba resp. onge			bruikte en postfrisse collectie in 3 DAVO albums 100
F		 481 Curaçao, Ned. Antillen en Aruba 1873-1988
			(on)gebruikte resp. postfrisse collectie w.o.
			betere zegels en series met hoge cat.
250
		 482 Curaçao en Ned. Antillen 1873-1986 onge			bruikte resp. postfrisse collectie in DAVO
			album w.o. betere zegels
80
		 483 Ned. Antillen en Suriname in 2 albums en stock			boek w.o. veel postfris tevens iets Ned. Indië 60
		 484 Ned. Antillen collectie 1950-1994 postfris in
			op vier zegels na compleet luxe DAVO album 60
		 485 Suriname 1873-1969 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. betere series
250
		 486 Suriname modern postfris in 2 insteekboeken 30
		 487 Suriname 1873-1979 grotendeels ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in Schaubek album w.o.
			betere series, sommige zegels iets getint
100
F		 488 Suriname 1873-1975 grotendeels ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in DAVO album en
			2 stockboeken w.o. betere zegels en series
250
		 489 Suriname 1873-1975 ongebruikte resp. post100
			frisse collectie in DAVO album en insteekboek
		 490 Suriname 1873-1975 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. Do.X
350
		 491 Suriname grotendeels postfris in dik stock			boek w.o. in blokken, strips en veldelen met
			hoge cat.
180
Nederland en gebieden albums en
stockboeken postgeschiedenis en stempels
				
		 492 Nederland grootrondstempels ca.700 stuks in
			insteekboek
90
		 493 Nederland kleinrondstempels ruim 1200 stuks
			in insteekboek
130
F * 494 Nederland aangetekende en expresse brieven
			van Rotterdamse bijkantoren (23 ex.) w.o.
			valeurbrieven, luchtpost en leuke frankeringen
			in prachtkwaliteit
130
* 495 Nederland bedankkaarten in Importa album
			w.o. betere
20
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ex.501

ex.503

ex.505

ex.504

ex.513

ex.511

ex.512

ex.496

ex.496
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ex.507

ex.507

ex.520

ex.514

F * 496 Nederland klassiek 53 brieven w.o. 11 met
			Emissie 1852 tevens Emissie 1867, verder
			veel variatie o.a. mengfrankering 1872/1891
			Mooie koop met conservatieve taxatie
300
100
		 497 Nederland plaatfouten postfris in insteekboek
F * 498 Nederland 76 brieven v.a. vóórfilatelie tot
80
			jaren ‘30 Interessant voor stempels
* 499 Nederland diverse p.w.s. in 2 albums w.o.
			enveloppen
40
		 500 Ned. Indië klassiek, stempels etc.
30
F		 501 Nederlands Indië langstempels op div. emissies
			w.o. veel mooie afdrukken in stockboek
			(ca. 130 stuks)
100
		 502 Nederland klassiek vnl. puntstempels in 4
			stockboeken
130
F		 503 Nederland kleinrondstempels (480 ex.) op
60
			div. emissies in gemengde kwaliteit w.o. pr.ex.
F		 504 Nederland kleinrondstempels post-, hulp-,
			bij-, trein- en stationskantoren (1127 stuks)
			in gemengde kwaliteit w.o. pr.ex.
400
F		 505 Nederland grootrondstempels op Emissie
			1894 (109 ex.) w.o. betere en volledige afdrukken 100
		 506 Literatuur ‘De poststempels van Nederland’
			Vellinga
10
F * 507 Nederland kleinrondstempels (130 ex.) vnl. op
		
gefr. briefkaarten en p.w.s. met bijfrankering
			prachtkoop met conservatieve taxatie
150
		 508 Nederland plaatfouten vnl. gebruikt in stock			boek met zeer hoge cat.
40

* 509 Nederland en O.G. poststukken w.o. Pakket			vaart 30-er jaren en betere stempels in
			Lindner albumpje, tevens iets andere landen 40
* 510 Nederland p.w.s Geuz.284 foto briefkaarten
			(67 stuks) w.o. Landschappen in album
50
F		 511 Nederland klassiek stockboek met ca. 500 zegels
			en grote variatie stempels op div. emissies
50
F		 512 Nederland 75 kleinrondstempels op div.
			emissies overwegend hulp- en bijkantoren
			cat.1380 overwegend pr.ex.
130
F		 513 Nederland collectie puntstempels op div.
			emissies (338 stuks) w.o. betere
100
F		 514 Nederland Portzegels gespecialiseerd in
			klemband w.o. poststukken (o.a. kranten			bandje) Interessant
130
		 515 Nederland plaatfouten vnl. postfris cat.
			vlgs.v.d.Mast 2013 ca. 2150
100
* 516 Nederland vnl. klassiek, lotje van 20 brieven
			w.o. 2e Emissie en kleinrondstempels
50
517 Nederland collectie perfins (ca. 3060 stuks)
			van 477 bedrijven (op verschillende waarden)
			Prachtkoop
200
* 518 Nederland p.w.s. (208 stuks) in KABE album
			w.o. betere
130
		 519 Nederland kleinrondstempels collectie van
			ruim 1100 stuks op alfabet in insteekboek
150
F * 520 Nederland puntstempels op brieven vnl.
			emissies 1867 en 1872 w.o. p.w.s. met
			puntstempel nr.8
150

Tijdens de veilingdagen kan eenvoudig en gratis geparkeerd worden voor brasserie Woudestein.
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ex.523

ex.524

ex.539

ex.527

ex.527

521 Nederland fiscaal zegels in insteekboek
			(ca. 140 stuks) op fragmenten
20
		 522 Kleinrond diverse ex. op briefstukjes
40
F		 523 Nederland kleinrondstempels (180 ex.) vnl.
			postkantoren w.o. betere met veel leuke waar			den en volledige afdrukken in prachtkwaliteit 200
F		 524 Nederland klassiek vnl. stempels v.a. Emissie
			1852, veel punt-, kleinrond- en grootrond			stempels tevens iets Indië
200
* 525 Twee albums met soms interessante poststukken
			zoals Kinder bedankkaart nr.1 (cat.120), Ned.
30
			Indisch Rode Kruis Schiedam 1944 (?) etc.
* 526 Ned. Indië beschreven collectie brieven en
			p.w.s. in 2 ordners (ca. 250 ex.)
100
F * 527 Nederland mooie variatie van 50 brieven v.a.
			Emissie 1852 tot FDC’s jaren ‘50, tevens iets
vóórfilatelie
80
* 528 Nederland Kinderbedankkaarten 1949-1978
			(72 stuks) in KABE album cat.ca.1885
			zelden aangeboden
130
			
Nederland en gebieden in dozen
		
* 529 Nederland FDC in 2 dozen w.o. E2, E4,
			E6 t/m E9 tot 90-er jaren in 4 albums, 3
			kistjes en los materiaal w.o. poststukken
100
		 530 Nederland doos met 2 ringbanden, 5 stock			boeken w.o. Euro-zegels en enkele post			stukken/FDC’s
60

		 531 Nederland en O.G. doos met 2 albums, 6
			insteekboeken, 4 insteekboekjes en doosje
			w.o. postfris materiaal
		 532 Nederland 1945-2010 postfris in 5 luxe DAVO
			albums, daarbij 4 boeken diversen
		 533 Nederland doos met 2 albums, 2 stockboeken
			en insteekboekje w.o. klassiek en 50-er jaren
		 534 Indonesië postfris complete vellen in doos
			w.o. motief bloemen en muziek, enorme
			hoeveelheid cat.ca.8000+
		 535 Nederland en O.G. doos met FDC album,
			stockboekje, stockkaartjes, zakjes en los
			materiaal w.o. iets beter materiaal
		 536 Nederland en OG verhuisdoos met 8 DAVO
			albums en 4 insteekboeken w.o. postfris en
			betere series
		 537 Indonesië verhuisdoos met 4 albums, 2 dikke
			stockboeken, 4 insteekboekjes, mapjes en
			enveloppen (veel zegels)
* 538 Nederland FDC’s 1999-2016 in doos met
			3 albums
F * 539 Nederland FDC’s 1950-1999 in doos met
			3 albums vanaf E1
		 540 Nederland en O.G. in doos met 2 albums,
			stockboek en 8 insteekboekjes w.o. postfris
		 541 Nederland 1872-2002 verhuisdoos met 6
			DAVO albums, ringband, insteekboek en los
			materiaal w.o. postfris en iets Euro-zegels
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60
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60
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60
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		 542 Nederland postzegelboekjes, combinaties
			en aantekenstrookjes in doos met album,
			stockboek, stockblad en 4 doosjes
		 543 Postzegelmapjes vrijwel compleet t/m 2011,
			tevens prestigeboekjes met hoge cat.
		 544 Nederland doos met postzegelboekjes
			postfris gespecialiseerd in 6 albums w.o.
			registerstrepen
		 545 Indonesië verhuisdoos met 5 albums en
			13 insteekboeken w.o. veel postfris
		 546 Nederland doos met 4 albums, 4 stockboeken en
			insteekboekje w.o. oud(er) en betere zegels en
			series, tevens iets andere landen w.o. Europa
		 547 Ned. Antillen en Suriname doos met 4
			albums, 3 stockboeken, stockbladen en
			los materiaal w.o. postfris
		 548 Nederland 1852-1999 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in verhuisdoos met 6
			DAVO albums w.o. 2 met FDC’s tevens
			FDC’s Suriname in DAVO album
		 549 Nederland en Indonesië verhuisdoos met
			8 albums en albumbladen w.o. postfris
			tevens enkele poststukken en FDC’s
		 550 Nederland doos met 3 albums w.o. betere
			zegels en series w.o. jubileum 1923, 2 stock			boeken, 3 insteekboekjes en enveloppen o.a.
			met oudere FDC’s
		 551 Doos met 10 albums/stockboeken en album			bladen met hoge cat.
		 552 Nederland 1997-2012 postfris en gebruikt
			w.o. dubbel verzameld in doos met 6 dikke
			stockboeken en map Hoge aanschafwaarde
* 553 Nederland doos met poststukken (honderden ex.)
		 554 Indonesië Weense drukken doos met stockboek,
			insteekboekje, stockbladen en mapjes (veel
			zegels)
		 555 Verhuisdoos met verzamelingen en mapjes
		 556 Nederland 1852-2001 en iets O.G. in verhuis			doos met 10 DAVO albums w.o. betere zegels
			en series
		 557 Nederland postzegelmapjes postfris doos
			met ca.800 mapjes w.o. veel Eurozegels,
			tevens het Sterrenboek
* 558 Nederland en O.G. doos met 5 albums, 6
			stockboeken, 10 jaarsets, postzegelmapjes
			en boekjes poststukken/FDC’s en enveloppen,
			veel postfris
* 559 Doos met FDC’s ca. 1980-2012 vrijwel
			compleet en iets buitenland
		 560 Nederland verhuisdoos met 4 albums, 2
			insteekboeken, map en albumbladen w.o.
			betere zegels hoge cat.waarde, tevens een
			loupe, UV-lamp en 2 Michel catalogi Duitsland
		 561 Nederland en OG doos met 2 albums, 2
			stockboeken, 2 insteekboekjes, mappen
			en enveloppen Leuke uitzoekpartij tevens
			iets andere landen
		 562 Postzegelmapjes en prestigeboekjes met
			Eurozegels in aantallen
		 563 Verhuisdoos met honderden postzegelboekjes,
			postfris Aruba, FDC’s en van alles
		 564 Doos met albums, mapjes etc. (1960-2001)

60
300
130
100
100
70

80
60

130
150
400
50
50
60
180
400

60
80

180

50
350
50
20

* 565 Nederland doos met FDC’s in 6 albums w.o.
			50-er jaren tevens iets poststukken w.o.
			andere landen
		 566 Nederland doos met 5 DAVO albums w.o.
			postzegelboekjes
		 567 Nederland doos met album, 4 stockboeken
			en stockblad w.o. portzegels
		 568 Nederland verhuisdoos met 5 albums, 5
			ringbanden insteekboekje en 2 dozen w.o.
			veel postfris tevens postfris Canada en
			Nieuw Zeeland
		 569 Nederland verhuisdoos met 6 insteekboeken,
			stockkaartjes w.o. combinaties, zakjes en
			doosjes w.o. bundels Port Leuke partij
		 570 Nederland en O.G. doos met 3 albums en 3
			stockboeken w.o. 30-er en 50-er jaren
		 571 Nederland p.z. boekjes in doos met albumbladen,
			insteekboekje, doosje en lesmateriaal
		 572 Nederland 19 jaarsets 1990 tot 2011 postfris
		 573 Nederland postzegelmapjes 1989-2015
			postfris compleet in doos
		 574 Nederland en O.G. doos met stockkaartjes
			en zakjes w.o. betere zegels, tevens FDC’s
			w.o. betere
		 575 Nederland 1940-1997 doos met 2 albums en
			4 stockboeken w.o. engros o.a. 50-er jaren
		 576 Nederland 1852-2009 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 4 DAVO albums w.o.
			betere zegels en series
* 577 Nederland FDC’s in doos met 6 DAVO albums
			w.o. 50-er jaren en iets Euro-zegels
		 578 Nederland modern postfris in verhuisdoos
			met 7 luxe albums (veel zegels)
		 579 Nederland speciale FDC’s nr.149 met USA
			zegels, 900 sets in verhuisdoos
		 580 Nederland doos met Leuchtturm album, 2
			insteekboeken en 11 jaarsets, veel postfris
		 581 Nederland ongebruikt resp. postfris doos met
			3 albums en insteekboek w.o. blokken cat.ca.
			€5000
		 582 Nederland doos met Euro-zegels in 2 albums,
			stockboek, provincievelletjes, Rembrand-set
			en jaarcollectie 2009
		 583 Nederland en O.G. doos met 7 albums en
stockboek en albumbladen, alsmede stadspost
		
		 584 Nederland doos met 2 albums, schoenendoos
met perfins en doosje w.o. betere zegels,
			enkele zegels roest
		 585 Nederland en iets O.G. doos met FDC album
			w.o. oudere en 5 dikke stockboeken met
			ondermeer postfris
		 586 Port betaald zegels in complete rollen cat.ca.
			7 à 8000 Interessant
		 587 Nederland verhuisdoos met 3 albums, 2
			ringbanden, 4 stockboeken, mappen en
			FDC’s w.o. betere zegels en series
		 588 Indonesië verhuisdoos met 7 albums en 4
			stockboeken w.o. betere zegels en album
			tot 2012 postfris Leuke koop
		 589 Nederland modern postfris doos met album
			en 5 insteekboeken vol zegels en blokken,
			hoge aanschafwaarde
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ex.612

ex.603

ex.619

ex.619

640

645

647

639

ex.642

637

644

638
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646

		 590 Voorraad Nederland (on)gebruikt en postfris
			op ca.250 zwarte kaarten hoge cat.
60
		 591 Guldenmapjes en jaargangen met hoge cat.
10
* 592 FDC’s 1960-2012, tevens mapjes tot 2001
80
		 593 Nederland doos met enorme voorraad in 10
			stockboeken w.o. postfris
50
* 594 Nederland FDC’s in schoenendoos w.o.
			Euro-zegels
10
595 Nederland Perfins in doos met meer dan
			duizend stuks
60
		 596 Nederland in doos met kaartjes, albumbladen
			w.o. oude veilingkavels, variëteiten, oude(re)
			FDC’s en Port Leuke uitzoekpartij
130
		 597 Nederland 1933-1985 doos met ca. 280
			insteekkaartjes cat. vlgs. inz. 2000+
60
* 598 Nederland en Suriname FDC’s in 2 dozen w.o.
			engros
50
* 599 Nederland poststukken grotendeels oud(er)
			materiaal w.o. betere. Leuke uitzoekpartij
60
		 600 Nederland doosje met stockkaartjes, schriftje,
			zakjes en los materiaal w.o. betere zegels
			Leuke uitzoekpartij
80
		 601 Nederland doos met (punt)stempels, 3e
			Emissie en Wapenzegels met ca. 200 stock			kaartjes w.o. betere
150
		 602 Nederland nrs.379a-379d ** in 2 complete
			rollen cat.3200+ pr.ex. tevens rol spoed			bestelling
100
F		 603 Nederland oude veilingkavels w.o. betere
			zegels
150
		 604 Nederland doos met o.a. voorlopers, oudere
			maximumkaarten en FDC’s
70
		 605 Doos met complete vellen en veldelen, kinder			blokken engros etc. Hoge cat. (na te zien op
			plaatfouten)
10
		 606 Indonesië postzegelboekjes postfris in doos
			w.o. een versnijding
50
		 607 Nederland Eurozegels en blokken gebruikt
			in doos
50
		 608 Nederland frankeergeldig € 0,39 zegels
			(totaal € 427)
200
* 609 Nederland 32 poststukken omstreeks 1870
			met merendeels proefstempels w.o. schaars
			materiaal
60
		 610 Indonesië postfrisse blokken engros
50
* 611 Ned. Indië poststukken (ca.100 stuks) in doos
			w.o. betere tevens iets andere gebieden
			Leuke uitzoekpartij
80
F		 612 Grootrondstempels (ca.1000 stuks) op
			briefstukjes Interessant
60
		 613 Ned. Indië en Indonesië doos met stockboekjes,
			kaartjes en zakjes w.o. iets Japanse bezetting 60
		 614 Nederland doos met stockkaartjes grotendeels
50
			postfris engros en collectie rolzegels
* 615 Nederland speciale FDC’s thema Raad van
			State en Vrouwenkiesrecht gericht aan leden
			RvS en Tweede Kamer
50
		 616 Nederland modern postfris in doos met mapjes,
80
			zakjes en los materiaal hoofdzakelijk Euro-zegels

		 617 Ned. Indië 12 x 300 verschillende zegels
			Leuke koop
50
* 618 Ned. Antillen doos met FDC’s w.o. oude ex.
50
F * 619 Ned. Indië ca.60 poststukken met scheeps			stempel w.o. interessante ex.
500
		 620 Nederland combinaties in doos met insteek			boek en albumbladen
50
* 621 Diverse FDC’s w.o. grootformaat en bijzondere
			uitgaven
50
		 622 Diversen w.o. stempels
10
		 623 Doos met postfrisse jaargangen 2001-2013 200
		 624 Indonesië speciale ‘packs’ postfris Zonnebloem
			cat.ca.1450
60
* 625 Nederland plaatfouten op FDC ca.50 stuks
70
		 626 Nederland FDC’s in doos w.o. betere uit
			50-er jaren
60
		 627 Nederland plaatfouten in doos w.o. betere
150
		 628 Nederland doos met vellen en veldelen
			postfris w.o. oude(re)
100
		 629 Nederland vellen en veldelen postfris
10
		 630 Nederland plaatfouten en druktoevalligheden
			postfris in doos met insteekkaartjes w.o. betere 100
		 631 Nederland postzegelboekjes postfris w.o. 9B
50
		 632 Indonesië modern
20
* 633 Nederland diversen w.o. vignetten en
			waardebrief
60
* 634 Nederland poststukken in doos met 2
			albumpjes w.o. betere
50
		 635 Indonesië blokken grotendeels postfris in
			doos w.o. betere ex.
60
		 636 Nederland jaarcollecties postfris 1993-2015
			in doos
300
Asia single items
100
637 China S.G.13 in block of 7 cat. £168+ VF used
638 China Large Dragon SG.1 unused with perf.
faults, Red Revenue SG.89 fine used and VF
			mint cat.£1250 average to VF
250
F		 639 PRC Yang T46 (Mi.1594) ** (NH) cat.$200
			(Mi.2700) VF
1000
F * 640 PRC 1970 picture postcard with Yang S62-8,
			W4-4, W4-5 and W18-4 to Holland, scarce
80
		 641 PRC Yang T82 MS (Mi.block 29) ** (NH)
			cat.$80 (Mi.180) VF unm.mint
40
F		 642 Taiwan Mi.470-473 ** (NH) cat.360 very
fine unm. mint
90
		 643 Siam p.p.c.1908 franked with 4 atts (nr.97)
20
F		 644 Hong Kong SG.51 with broken J and E cat.
			£200+ rare stamp
100
F * 645 Hong Kong 1891 postal stationary Yang P5 to
			Sandakan with red c.d.s. reciever (stationary
			shortened) Rare
50
F * 646 Japan cover with Sa.P8 (4 on front and 10 on
			back with Hong Kong and English censor label,
			roughly opened
30
F * 647 Japan cover from Belgium with rare “received
			in Osaka without stamps”
50

F		
F		

All single lots can be viewed online: www.rynmond.com
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ex.649

650

ex.655
ex.656

ex.657

ex.660

ex.663

ex.687

662

ex.694
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ex.658

Asia in small lots
				
F * 649 China 3 PPC from French P.O. incl. Canton
			and one from Shanghai (1903)
40
F		 650 China PRC 10 miniature sheets and 3 sets
			with some better ones
60
		 651 Mei Leifang C94M ** N4 non modern forgery
			(already described before 2000) interesting
			item should be part of an extensive PRC
			collection (scan on request)
10
梅兰芳（C94M-中国收藏家商品名录准则**，
未粘贴过）的现代非仿制（2000年之前就已经说明过）
邮票应列入中华人民共和国众多收藏品范围内
（要求进行扫描）
		 652 PRC small stockbook with better sets
200
		 653 Panda 1986 WWF Silver 5 Yuan unc.
10
KF 654 Japan 26 classic stamps (all orig.) cat.ca.
			650.000 Yen (Sakura) incl. interesting canc.
			(scans on request)
500
Asia in folders
			
F * 655 Japan 10 items incl FDC’s Sa.C11-14 and
			Sa.C18-21 cat.150.000+ Yen
80
F		 656 China Small Dragons, Red Revenues,
			Dowager, local stamps, etc. on 6 stockcards
			(scans on request)
1000
F		 657 China 1878-1930 (un)used collection incl.
			Large Dragon, Red Revenue (average) etc.
			(scans on request)
400
F		 658 Japan 1873-1940 various collections on
			leaves incl. forgeries but also original classic
			stamps
350
		 659 Japan 12 black cards with ca.800 stamps mostly
			Koban incl. perforations, cancellations, etc.
50
F		 660 Korea classic stamps incl. Japanese P.O.
			Sakura cat.ca.150.000 (scans on request)
100
		 661 Siam small lot incl. first issues and Kedah canc. 80
F		 662 Siam red Cross overprint 1 to 3 Bath on
special leaflet VF and scarce
20
F
663 Siam several old collections incl. first issue
			complete (3 ex.), 1907 10 Tical (2 ex.),
			Jubilee used to 20 Bath, many overprints, etc. 400

ex.680

		 667 China PRC in stockbook approx.800 stamps
		 668 PRC 1949-1980 (un)used stock of ca. 2000
			stamps
		 669 PRC used incl. Fishes and Flowers in stockbook
		 670 PRC ca. 130 M/S in 2 stockbooks NH and VF
		 671 PRC NH collection 1980-1992 not very well
filled and collection Netherlands
		 672 China small stockbook with stamps
		 673 China mixed lot in stockbook with approx.
			700 stamps
		 674 China in stockbook incl. some better PRC,
			reprints, local stamps etc.
* 675 Taiwan unused collection of postal stationary
			(239 items) high cat.
		 676 PRC modern M/S and sets
		 677 PRC 1992-1999 mint NH incl. M/S in stockbook
		 678 Japan stockbook with lots of stamps incl.
			Koban (ca.500 ex.), Chrysantemum (ca.
			700 ex.) Interesting lot
		 679 Japan stockbook with used (some canc.)
			and some NH
F		 680 Japan 1871-1960 (un)used and NH collection
			with better stamps (some damaged) and
			many classic forgeries (some original) still
			a very interesting collection

80
200
30
150
100
50
70
150
100
100
100
150
50

800

Asia in boxes
				
		 681 China PRC box with stockbook and stockcards
			also some covers and FDC’s
50
		 682 China PRC box with 2 little stockbooks, stock			cards with foodlabels, two complete sheets
			Yang J63 (2-1 and 2-2) also some Taiwan
150
* 683 PRC modern covers and FDC’s
60
		 684 Box with PRC modern NH
20
		 685 Box with 4 old Chinese books (scans on request) 10
		 686 Golden Panda set 2011 20-500 Yuan (5 gold
			coins) quality unc. desirable set issued by
			People’s Bank of China
1800
F * 687 Siam en Thailand ca. 60 poststukken
200
* 688 Japan box with 50 unused old picture postcards 50
* 689 China FDC’s incl. some better and Japan
80
		 690 PRC box with modern NH yearsets etc. (8 kg.) 150
		 691 Modern PRC etc. in box with old D.& O. lots
			priced at ca. 900 Euro bargain at
200
Asia in stockbooks and albums
* 692 PRC modern cards etc. in box
40
				
		 693 Japan box with used modern stamps and
		 664 China coiling Dragons, Junk, Sun Yat Sen
40
			etc. in stockbook
50 			some FDC’s
100
		 665 PRC 1991-2010 NH collection in 2 albums
200 F * 694 Thailand, Taiwan en Japan 34 poststukken
* 694a Thailand, China, Cambodia etc. ca.70 items
50
		 666 PRC in stockbook incl. low values Heavenly Gate 50
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695

696

697
698

ex.
708

699

ex.703

ex.733
ex.733

736
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738

TWEEDE ZITTING
MUNTEN, ENGELAND & GEBIEDEN,
EUROPA, DIVERSEN EN DOZEN
ZATERDAG 28 mei 2016 IN BRASSERIE
WOUDESTEIN OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR
AANVANG 12:00 UUR PRECIES

734

ex.735

739

Munten, bankbiljetten en prentbriefkaarten
				
F		 695 Honderd gulden 1953 nr.121-1 cat.400 unc.
80
F		 696 Vijf gulden 1944 nr.22-1a cat.150 zeer fraai+ 50
F		 697 Twintig gulden 1926 nr.57-1a cat.140 fraai + 50
F		 698 Twintig gulden 1955 nr.60-1 cat.175 zeer fraai 60
F		 699 Vijftig gulden 1941 nr.97-1 cat.225 unc.
100
		 700 vervallen
		 701 Gouden tientje 1879 pr.ex.
100
		 702 Nederland 11 bankbiljetten cat.ca.200 fraai
			tot unc
30
F * 703 Hondenkarren (10 ex.)
30
		 704 Aandelen en obligaties (13 stuks) uit
			Nederland, België en Frankrijk
10
		 705 Vier aandelen en herdenkingsmunt 1849
			bezoek Chinese jonk aan Engeland
10
* 706 Twee albums met prentbriefkaarten Wereld
20
		 707 Noodgeld Duitsland (ca. 350 stuks) in dik
			insteekboek
70
F		 708 Collectie bankbiljetten (28 stuks) 1930 t/m
			1953 o.a. Lieftinck tientje cat.ca.1750
			fraai tot unc.
350
		 709 Duits noodgeld in album ca. 380 stuks
40
		 710 Lucifermerken groot formaat (ca.4x6 cm)
			w.o. veel Japan (ca. 40 series)
60
* 711 Prentbriefkaarten Gelderland (400 stuks)
			in dikke ringband
60
* 712 Railrunner kaarten (78 stuks) in ringband
20
* 713 Prentbriefkaarten Europese landen (69 stuks)
			in foto-album
20
		 714 Buitenlandse bankbiljetten Leuke koop
50
* 715 48 stuks gefrankeerde oude ansichtkaarten
			tevens 20 stuks onbeschreven Leuke koop
50
		 716 Duitse bankbiljetten ca. 200 stuks
			grotendeels 20-er jaren
30
* 717 Prentbriefkaarten Den Haag en Scheveningen
			(112 stuks) grotendeels oude(re) kaarten in
			ringband
30
* 718 Prentbriefkaarten Zuid-Holland (144 stuks)
			grotendeels oude(re) in ringband
30
* 719 Prentbriefkaarten Rotterdam (136 stuks) in
			ringband grotendeels oude(re) kaarten
30

740

		 720 Album noodgeld (ca.350 stuks) tevens
			porseleinen munt
		 721 Munten, misslagen 1950-2008 12 stuks
			leuke koop
		 722 Vier gouden munten
		 723 Indonesië bankbiljetten in doos met 2 catalogi
		 724 Wilhelmina 1948, 100 series 1 cent-25 cent
			en 10 series centen 1950-1980 overwegend
			fraai+
		 725 Landkaarten doos met ca. 200 oude landkaarten
		 726 Munten Nederland doos met 2 ringbanden en
			doos w.o. 12 zilveren Guldens en zilveren
			Rijksdaalders, tevens iets andere landen
		 727 Doos met 50 gulden stukken, rijksdaalders etc.
		 728 Russia ca. 165 modern Rubels (80-ties and
			90-ties) incl. FDC’s
* 729 Prentbriefkaarten ca. 750 stuks in plastic
			doos w.o. vele eenvoudige ex. maar ook
			zeldzame, na te zien
		 730 Telefoonkaarten duizenden stuks in twee dozen
		 731 vervallen
		 732 Munten, penningen en “vergulde postzegels”
			in doos w.o. PRC
F * 733 Prentbriefkaarten ca. 650 ex. met vele
			betere en/of zeer leuke ex. Prachtkoop
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika, losse nummers
				
F		 734 Engeland S.G.2 cat. £375 pr.ex. (very fine used)
F		 735 Engeland S.G.8 (3 ex.) en S.G.14 alle met
			“Malteser Cross” cat.ca. £1200 schaars
F		 736 Engeland S.G.128 cat.£3200 vrijwel pr.ex.
			(some ironed out little creases)
KF 737 Engeland SG.137 cat.£4750 pr.ex. (very fine
			used)
F		 738 Engeland S.G.180 cat. £250 pr.ex. (with
			c.d.s. Warriston)
F
739 Engeland S.G.212 cat. £800 pr.ex. (very fine
			used)
F
740 Engeland SG.403 cat.£1400 pr.ex. (very fine
			used)

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen
op internet: www.rynmond.com
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50
50
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ex.741

742
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746

748

747

ex.749

751
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ex.758

760

756
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754
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763

766

764

761
765

F		 741 England SG.430-431 ** cat.£120+ in
			blokken van 4 pr.ex. (unm.m)
40
F		 742 Engeland S.G.nr.800 ** met “shift value” pr.ex. 20
F * 743 England 1860 printed matter with 1d. (SG.43)
			to Russian Finland Scarce
10
F * 744 Prussia 1866 envelope from Mohlau to London
			sent back with SG.97 roughly opened but scarce 80
KF 745 Aden Seiyun 1966 Football overprint Mi.A76
			(Minkus 1974 nr.82) ** Mi. -.- (Minkus cat.
$10.000) pr.ex. (very fine thematic item)
			signé Calves
80
F
746 Australië SG.44 cat.£1600 pr.ex. (fine used
			with some brown spots)
400
F		 747 Australië SG.112, 114, 137,138 cat.£2125
pr.ex. (very fine used)
450
F		 748 Australië SG.143 cat.£200 pr.ex.
40
F		 749 Australië S.G.177s-178s ** cat.£835 vrijwel
			pr.ex. (unm. mint a very tiny bit toned)
150
F		 750 British Colombia SG.14, 21 en 31 * cat.£540
			vr.pr.-pr.ex. (part to large part o.g.)
80
F		 751 British Colombia SG.28 (*) cat.£170 pr.ex.
			(no gum)
30
F		 752 British Colombia SG.29 * cat.£250 pr.ex.
			(very large part o.g.)
50

F		

753 British Colombia SG.32 * cat.£650 pr.ex.
(very fine mint)
F		 754 Ceylon SG.394C ** (NH) in block van 6 cat.
			£660 pr.ex. (very slightly tinted gum)
KF 755 Cyprus SG.40W (*) without gum, light crease and
			some tonespots on back, nevertheless a rare
stamp cat.£2500 as used (BPA certificate 2016)
F * 756 Gilbert and Ellis Islands SG.43-54 op FDC
			cat.£45 pr.ex.
F		 757 Hong Kong S.G.44 * cat. £200 pr.ex. (large
			part o.g.)
F
758 India SG.305-308 * cat.£425 pr.ex. (very fine
			mint)
KF 759 Mauritius SG.39 cat.£900 pr.ex.
F		 760 Nieuw Zeeland S.G.186 cat. £300 pr.ex.
(very fine used)
F * 761 North Borneo cover with letter inside to
			Germany franked with SG.130 and taxed
			with 10 Pfg.
F		 762 Nova Scotia SG.1 cat.£475 pr.ex.
F		 763 Nova Scotia SG.5 cat.£550 pr.ex.
F		 764 Straits Settlements SG.105 cat.£325 pr.ex.
F * 765 Zanzibar 1902 advertising p.p.c. with SG.188
F * 766 Zuid-Afrika F.P.O. British Army 1900 to England

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.788

ex.793

ex.800

ex.790

ex.798

F		

767 USA Scott nr.3 (*) no gum as issued cat.$725
very fine
150
F		 768 USA plate proofs Scott 41P, 146P and 205P
			cat.ca. $110+ VF
30
* 769 USA invitation from pres. Cleveland to meet
			princess Eulalie (Spain) in Washington (1893) 10
F		 770 USA Sc.1856 ** blok van 4 met misperf. pr.ex. 10
* 771 Brazil pre-philatelic cover to Arnhem via
			London (1859)
20
F * 772 Perzië 1893 p.w.s. via Bombay en N-I agent
			Singapore naar Sourabaja (schaars)
20
F		 773 Turkije Mi.block 32B (a en b) ** cat.220 pr.ex. 30

Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in enveloppen
				
F		 774 Engeland SG.9 (worn plate) op briefstukje in
			blok van 6 en in paartje fr.ex.
		 775 Engeland SG.43 plaat 225 cat.£800 vr.pr.ex.
F		 776 Engeland SG.127 (plate 2) en SG.176 (met
			cert. BPA) cat.£5500 vr.pr.ex.
F		 777 Engeland SG.211 cat.£800 vr.pr.ex. (schaaf			plekje rechts)
F		 778 Engeland op 19 stockkaartjes w.o. vele
			betere nrs. met hoge cat.
F * 779 Engeland Victoria 17 klassieke poststukken
			met interesante frankeringen, hoge cat.
		 780 Engeland “Back of the Book” gebruikt o.a.
			“I.R”-opdrukken op stockkaarten, 49 stuks
		 781 Cape of Good Hope 9 zegels niet aangesneden
			op 2 insteekkaartjes cat.ca.£2500
		 782 Ceylon SG.386a ** in strip van 8 cat.£960
			vr.pr.ex. (brown gum)

30
70
250
80
150
200
100
180
80

* 783 Cyprus ca.34 p.w.s. w.o. gebruikt
F		 784 Hong Kong China overdrukken (on)gebruikt
			cat.ca. £750 overwegend pr.ex.
* 785 India 8 luchtpostbrieven van Karachi naar
			Duitsland (ca.1938)
* 786 Noord-Borneo diverse poststukken
F		 787 Rhodesia Double Heads between 1d. and £1
			(18 ex.) cat.as cheapest shade £2250 VF used
F * 788 Singapore picture postcards reasonably
			priced to sell at €980 (44 items)
		 789 Tonga proef van kunstenaar
F		 790 Engelse koloniën op 32 stockkaartjes met
			vele betere zegels Hoge cat.
		 791 Engelse koloniën betere waarden w.o. Malta
		 792 Engelse koloniën betere zegels in zakje
F		 793 Engelse koloniën op zwarte kaartjes w.o.
			betere zegels
		 794 Egypte Christmas Seals British Forces incl.
			SG.A10
* 795 Israël “schaken” 4 FDC’s met handtekeningen
		 796 Israël voorlopers ongebruikt resp. postfris op
			4 stockkaartjes, 110 stuks zelden aangeboden
* 797 Perzië 7 poststukken w.o. met censuur
F		 798 USA klassieke zegels in overwegend pracht
			kwaliteit Mooie koop
* 799 USA Scott nr.183 (2 cts) on wrapper to
			Holland small circle Amsterdam (1-12-79)
			as receiver on back
F		 800 Noord Amerika betere zegels op 3 stock			kaartjes en 4 moderne blokken
		 801 Hawaï 11 ongebruikte p.w.s. Scott cat.ca.
			$920 overwegend pr.ex.
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ex.840

ex.842

Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in mappen
		 802 Engeland postfris met hoge cat.
30
		 803 Engeland Diana Cinderella 1997 compleet vel
			van 36 £10 zegels met specimen en 2 blokjes 20
		 804 Cyprus and Malta (w.o. 1e emissie) op
			albumbladen
50
		 805 Cyprus 1881-1945 (on)gebruikte collectie met
			veel betere zegels en hoge cat. (ca. £3500) 600
		 806 Gilbert eilanden postfris modern hoge cat.
30
		 807 Maleise Staten collectie op albumbladen
80
		 808 Nieuw Zeeland 2008-2010 “personal stamps”
			nominaal NZ$142 ** pr.ex.
40
		 809 Nevis postfrisse series hoge cat.
40
		 810 Engelse koloniën in Afrika hoge cat.
40
		 811 Engelse koloniën diversen met hoge cat.
40
F * 812 Turkije 10 prephilatelic covers/documents
			1650-1750 from Istanbul to (among others)
			Venice interesting
150
		 813 USA Christmas Cinderellas in complete vellen 10
F		 814 Nicaragua (on)gebruikte collectie op album			bladen met betere zegels w.o. met cert.
			Mooie koop
150
Engeland en gebieden, Midden Oosten, Noorden Zuid Amerika in albums en stockboeken
				
		 815 Engeland modern w.o. postfris in dik insteek			boek hoog nominaal
		 816 Engeland postzegelboekjes postfris (ca. 220
			stuks) w.o. veel Machin in SAFE album
		 817 Engelse koloniën in insteekboekje w.o. betere
			zegels
		 818 Engeland engros gebruikt in 2 dikke stock			boeken w.o. veel Machin
		 819 Engeland 1911-1998 grotendeels ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in 2 DAVO albums
			w.o. betere zegels en series
		 820 Engeland 1841-1967 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie
* 821 Engeland collectie klassiek w.o. ‘penny black’,
			kleuren, stempels en brieven Leuke koop
		 822 Engeland 1840-1980 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Schaubek album w.o.
			betere zegels o.a. ‘Black Penny’
		 823 Kanaal eilanden en Man in ringband en
			stockboek grotendeels postfris
		 824 Engeland en Kanaaleilanden 1841-1990 (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie in Schaubek
			album en dik insteekboek w.o. betere zegels

130
100
50
40
250
50
300
150
50
150

		 825 Australisch Antarctica en Christmas grotendeels
			gebruikte voorrraad in dik stockboek met
			veel materiaal
		 826 Australië postzegelboekjes postfris (ca. 95 stuks)
			in SAFE album
		 827 Australië 1913-1999 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album alsmede Nieuw
			Zeeland in stockboek w.o. postfris
		 828 Australië blokken en velletjes gebruikt
			1973-2007 in Lindner album met hoge cat.
		 829 Bangladesh stockboek met postfrisse overdruk			ken ca.520 verschillende zegels, interessant
		 830 Canada 1995-2014 grotendeels postfrisse
			collectie in dik stockboek
		 831 Canada 1868-1976 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			op kleur gespecialiseerd
		 832 Cyprus, Gibraltar en Nieuw Zeeland in 2 albums
* 833 Cyprus collectie p.w.s.
F		 834 Falklands en diversen w.o. beter postfris in
			2 stockboekjes
		 835 Hong Kong postfrisse collectie w.o. ‘gutter
			pairs’
F		 836 Ierland 1907-1960 gespecialiseerde collectie
			w.o. poststukken en betere zegels
			Waardevolle koop
		 837 India en Staten in stockboek
F		 838 India, Ceylon, Pakistan, Aden, Qatar etc.
			gebruikte collectie in Victoria album met
			hoge cat. (Ceylon 100 Rupee postaal?)
			Interessant kavel
F		 839 Irak, Borneo, Hong Kong en Straits Settlement
(on)gebruikte collectie met o.a. $500 fiscaal
			(schaars) Interessante koop
F		 840 Malta 1885-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie
		 841 Maleise Staten in twee insteekboeken met
			zeer hoge cat.
F		 842 Maleise Staten (on)gebruikte collectie in
			Victoria album met hoge cat.
		 843 Nieuw Zeeland 2005-2015 gebruikte collectie
			incl. alle blokken en velletjes, nominaal ruim
			$2000 (€ 1355)
		 844 Nieuw Zeeland dik stockboek met vnl. gebruikt
		 845 Nieuw Zeeland 1855-1996 resp. (on)gebruikte
			en postfrisse collectie in 3 DAVO albums w.o.
			betere zegels tevens iets Samoa en Cook Islands
F * 846 Oranje Vrijstaat collectie p.w.s. (89 ex.) w.o.
			schaarse stukjes
F * 847 Pitcairn eilanden ca. 55 poststukken vnl.
			mengfrankeringen (schaars!!)
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ex.849

		 848 Tristan da Cunha overwegend postfris in
			stockboek
F * 849 Zuid West Afrika mooie gespecialiseerde
			collectie met voorlopers Duitsland, Britse
			bezetting etc. Prachtkoop in 2 albums
* 850 Engeland en koloniën ca. 130 p.w.s. vnl.
			ongebruikt
* 851 Engelse en Franse koloniën in Afrika Leuke koop
		 852 Engelse koloniën in Azië met hoge cat.
		 853 Engelse koloniën in 4 stockboeken w.o.
			modern postfris
		 854 Engelse koloniën w.o. beter India
		 855 Engelse koloniën stockboek postfris met
			veel Motief

50
800
60
80
200
40
20
50

		 856 Engelse koloniën in de ‘Amerika’s’ o.a.
			Newfoundland in 2 dikke insteekboeken
200
F		 857 Engelse koloniën in Afrika met zeer hoge
			cat. in 2 dikke stockboeken
200
		 858 Egypte, Palestina, Tunesië etc. in klemband
20
		 859 Egypte ca. 1960-2013 postfrisse collectie in
			dik stockboek
80
		 860 Egypte collectie vanaf 1866 in insteekboek
70
		 861 Israël 1948-1997 grotendeels ongebruikte resp.
50
			postfrisse collectie in 2 dikke insteekboeken
		 862 Israël 1953-1983 full tab postfrisse collectie
40
* 863 Israël poststukken en FDC’s in 2 grote
			albums v.a. 1948 w.o. betere ex.
80
F * 864 Judaica 13 prentbriefkaarten
40
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ex.900

ex.864
ex.857

		 865 Perzië 1883-1993 in 2 insteekboeken
			postfris en gebruikt met hoge cat.
		 866 Turkije 1926-1996 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie met zeer hoge cat.
		 867 Turkije postfris in stockboek cat.ca.1300
* 868 USA collectie poststukken (ca. 85 ex.)
			w.o. betere
869 USA precancels en perfins in stockboek
		 870 USA in 2 dikke stockboeken w.o. oud(er)
materiaal iets postfris fiscaal en precancels
		 870a Uruguay en Brazilië postfris in 2 insteek			boeken tevens Andorra postfris
		 871 USA 1881-1967 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie
		 872 USA gebruikt in ringband en insteekboek
			w.o. klassiek
		 873 USA verzameling in speciaal album 1939-1988,
			hoog nominaal
		 874 USA 1851-1944 (on)gebruikte collectie en rond			zendboekjes in DAVO album w.o. betere zegels
* 875 USA poststukken in album grotendeels klassiek
			en oudere (ca. 100 stuks) w.o. betere ex.
		 876 Haïti verkoopboek waarin variëteiten
		 877 Zuid- en Midden-Amerika in dik insteekboek
			en albubladen w.o. betere
* 878 Zuid-Amerika diverse poststukken
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in dozen
				
* 879 Engeland 22 “ingelijste” poststukken w.o.
			met Penny Black
		 880 Engelse koloniën in 7 stockboeken en 3
			oude S.G. speciaal catalogi
		 881 Engeland en gros doos met album en 3
			dikke stockboeken

150
200
50
100
10
30
70
200
30
10
30
40
30
40
30

100
130
50

* 882 Australië FDC’s en pre-stamp enveloppen
			w.o. ouderen in doos w.o. veel Motief
60
* 883 Israël FDC’s doos met 4 albums, stockboek
			en 2 mappen w.o. oudere
70
		 884 Engelse koloniën doos met 16 ringbandjes
			w.o. betere zegels
60
* 885 Gibraltar, Jersey and Guernsey FDC’s in doos
			met ca. 690 ex. w.o. gutter pair en betere
60
		 886 USA 1870-2000 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in doos met 3 albums, 2 dikke
			stockboeken w.o. postzegelboekjes en 14
			mapjes met hoog nominaal
450
		 887 USA 1857-1992 resp. (on)gebruikte en
			postfrisse collectie in doos met 3 DAVO
albums en insteekboekje w.o. Perfins
200
		 888 Zuid- en Midden Amerika in 2 verhuisdozen
			met 18 Davo albums w.o. Brazilië en Mexico 130
		 889 Ierland postfris w.o. p.z. boekjes
50
		 890 Engelse gebieden vele duizenden zegels
			van klassiek tot modern in doos
100
		 891 Engeland, Kanaaleilanden en koloniën doos
			met album en 5 stockboeken w.o. postfris
100
		 892 Engeland doos met stockboeken en album			bladen w.o. betere zegels en postfris
100
* 893 Ceylon ca. 290 poststukken
100
		 894 Midden-Oosten in 2 insteekboekjes en in zakjes 50
		 895 Engeland en koloniën klassiek en modern
			w.o. postfris Engeland en Cyprus
130
* 896 Zuid-Amerika diverse poststukken
50
		 897 Zuid-Amerika in 16 dikke stockboeken in 2 dozen 70
		 898 vervallen
* 899 FDC’s in verhuisdoos vnl. Engeland
50
F		 900 Engeland en koloniën verhuisdoos met
			doosjes, albumbladen, stockboeken etc.
			met veel beter materiaal
600

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.929

ex.933
ex.929

F * 901 Doos met ca. 450 poststukken ‘the good,
			the bad and the ugly’
100
* 902 Engelse koloniën div. poststukken
80
		 903 Engeland doos met stockkaarten met veel
			Machin gebruikt
50
		 904 Argentinië postfrisse veldelen met hoge cat.
50
		 905 USA Cinderella’s in doos met o.a. Christmas,
			Boys Ranch, Boys Town w.o. complete vellen
			met veel zegels Interessant
20
		 906 USA en Canada booklets postfris in doos
			met hoog nominaal
60
		 907 Engeland 1850-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. plaatreconstructies,
350
			firmaperforaties, veel modern ** en Machins
		 908 Engeland en koloniën doos met album Canada,
			stockboek w.o. klassiek Engeland en doos met
			kaartjes, tevens mapje Franse koloniën
60
		 909 Engeland postfrisse vellen / NH complete
			sheets incl. SG.642-644 en Machins
100
		 910 Brazilië postfrisse veldelen met hoge cat.
20
		 911 Israël doos met 3 albums, 2 stockboeken,
			albumbladen, stockbladen en zakjes w.o.
			postfris en betere zegels w.o. Mi.33/38 en blok 1 150
		 912 Egypte doos met ringband, stockboek en
			albumbladen w.o. klassiek en postfris
50
		 913 USA 1883-2004 collectie w.o. veel modern
			** in verhuisdoos met 5 albums, ordner, 2
			stockboeken, insteekboekje en map
250
F		 914 Israël engros in verhuisdoos met 3 stockboeken
			w.o. betere series en blok nr.1 ** (21 stuks),
			2 schoenendozen, 2 rondzendboekjes en 3
			mappen met complete vellen w.o. Mi.15 en
			16 met hoge cat.
350
F		 915 Engeland verhuisdoos met 4 albums, 10
			stockboeken, 3 insteekboekjes en een map
			w.o. betere zegels o.a. Penny Black en
			postfris, tevens iets Nederland en O.G.
180
		 916 Hong Kong doos met postfris materiaal alsmede
			PRC souvenierboekjes met vergulde zegels en
60
			enkele betere blokken Taiwan

		 917 Australië George V en kangeroes in aantallen,
			na te zien
* 918 Midden-Oosten doos met poststukken w.o.
			aardig Perzië
* 919 Australië FDC’s en Eerste vluchten w.o.
			betere ex.
		 920 Arabische Staten doos met 4 stockboeken
		 921 USA 6 stockboeken met ca. 10.000 zegels
			w.o. postfris
		 922 Israël doos met 12 jaarboekjes 80-er en
			90-er jaren
		 923 USA doos met vele duizenden zegels van
			klassiek tot modern
		 924 Engeland doos met 5 stockboeken en map
			w.o. klassiek o.a. ‘black penny’ en modern
			postfris, alsmede insteekboekje Gibraltar
* 925 Engeland en koloniën ca.140 poststukken
			w.o. betere ex.
		 926 Zuid Amerika vele duizenden zegels van
			klassiek tot modern in doos
F * 927 England war correspondence from Dutch
			navy to Surinam (24 items) rare
* 928 Venezuela diverse klassieke poststukken
F		 929 Ierland 1847-1911 collectie Engelse zegels
			gebruikt in Ierland, waarbij poststukken /
			England used in Ireland incl. 49 covers
			(scans on request)
		 930 Engeland en koloniën in doos met losse zegels
* 931 Egypte oude prentbriefkaarten in doos
			(ca. 70 stuks)
* 932 East Africa 93 items of postal history English
			dealer stock PTSA £3800 low estimate
F		 933 R.S.W. (on)gebruikte en postfrisse collectie
			w.o. betere ex.
		 934 Engelse koloniën zgn ‘Omnibussen’ 1937,
			1946 en 1953 en iets diversen
		 935 Engelse koloniën 1935 ‘Silver Jubilee’ used,
			unused and NH, almost complete
* 936 Syrië diverse poststukken

All single lots can be viewed online: www.rynmond.com
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ex.948

949

950

952

957

955

ex.953

954

951

Europa losse nummers
				
F * 937 België brief met OCB nr.36 (2x) naar Brazilië
			met div. stempels op a.z. “Rio de Janeiro 14
			Maio 1873” (scan op verzoek)
250
KF 938 België OCB nr.22 cat.170+ pr.ex. (randstuk)
			met cert. P.Kaiser
50
F		 939 België OCB blok nr.31 ** cat.180 pr.ex.
20
F		 940 Denemarken Mi.66 en 81 cat.240 pr.ex.
30
F		 941 Denemarken Mi.180-181 ** cat.350 pr.ex.
70
F		 942 Reich Mi.nr.66 II cat.500 pr.ex.
80
F		 943 Sovjet zone Thüringen Mi.blok1X (Type V) *
			cat.200 pr.ex.
40
F		 944 Sovjet zone Thüringen Mi.blok1 Ta (Type V)
			** cat.1600 vr.pr.ex. (kleine ‘indruk’ links
			boven)
250
F		 945 Sovjet zone Thüringen Mi.blok2T (Type II)
			** cat.1700 pr.ex. (Keur Sturm)
300

F		 946 Sovjet zone Thüringen Mi.blok2X (Type III)
			* cat.800 pr.ex.
F		 947 Reich Feldpost Tunis Mi.nr.5a ** cat.700
			pr.ex. (attest Müller)
F		 948 Finland Mi.54 en 60C AV cat.265 pr.ex.
F		 949 Finland Mi.161 ** cat.180 pr.ex. (gesigneerd)
F		 950 Finland Mi.161 cat.250 pr.ex.
F X 951 Frankrijk brief met Yv. 14A in blok van 4
F		 952 Frankrijk Yv.101 ** (sans charniere)
			cat.325+ pr.ex. (très beau)
F		 953 Frankrijk Yv.348-351 twee ‘hartstukken’
			postfris en gebruikt cat.850 pr.ex.
F		 954 Frankrijk luchtpost Yv.15 cat.400 pr.ex.
F		 955 Frankrijk Journaux Yv.9 ** cat.300+ pr.ex.
* 956 Frankrijk brief gefrankeerd met Ned. zegel
			nr.906 (poststaking / Greve 1968)
F		 957 Diego Suarez Yv.84 cat.85 pr.ex.

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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973

974

984

ex.990
977

975

F * 958 Zanzibar 1894 brief naar Holland via (?)
			Hamburg (22-8) gebr. met Yv.91
F		 959 Griekenland Mi.352-354 ** cat.380 pr.ex.
F		 960 Noorwegen Mi.1 cat.100 pr.ex.
F		 961 Noorwegen Mi.1 cat.100 pr.ex.
KF 962 Oostenrijk Mi.blok 1 * (WIPA) incl. omslag
			cat.3100 pr.ex. (miniem plakkerspoor)
KF 963 Oostenrijk Mi.VI-VII * cat.1200 pr.ex.
F		 964 Oostenrijk Mi.772B-775B ** Kleinbogen
			cat.2600 pr.ex.
F * 965 Oostenrijk geïllustreerde p.w.s. 1894
F * 966 Oostenrijk Praag 1885 R-p.w.s. 5 Kr. met bij			frankering 25 Kr. (10 Kr. op voorzijde, 5 ex.
3 Kr. op achterzijde) kleine Beanständigungen
		
F * 967 Oostenrijk Mi.557-562 met speciaal stempel
			cat.300+ pr.ex.
F * 968 Polen FDC met Mi.block A1 cat.400+ pr.ex.
F * 969 Portugees Timor 1914 R-cover with ‘Avis de
			Reception’ to Germany censored and sealed
			by Indian or English censor
F		 970 Rusland Mi.1 cat.500 pr.ex. (one side short
			but not cut into)
F * 971 Rusland Riga 1870 brief met Mi.18,21 en
			19XF (onderdruk V) schaars
F		 972 Russische Levant Mi.75 * cat.150 pr.ex.
F		 973 IJsland Mi.277 ** cat.180 pr.ex.
F * 974 IJsland Zeppelinvlucht Sieger nr.114D
			cat.465 pr.ex.

976

130
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F		 975 Zwitserland Mi.6 I (Zu.14 I) cat.1300 pr.ex.
F		 976 Zwitserland Mi.9 II (Zu.17 II) cat.130 pr.ex.
F		 977 Zwitserland Pro Juventute Zu.nr.6 ** in blok
			van 4 cat.720 SF pr.ex.
Europa in enveloppen
				
* 978 België div. poststukken w.o. leuke ex.
* 979 Belgisch Congo ca.20 poststukken
		 980 Duitsland diversen w.o. Karl Marx boekje 1953
* 981 Duitse Rijk Infla brief met Dienst Mi.97
			(505 ex.!!!) interessant
* 982 Bund FDC’s cat.ca.480 pr.ex.
		 983 Duitsland diverse bijzonderheden o.a. Han,
			spiegeldrukken, rolzegels etc. leuke koop
F		 984 Sovjet zone Mi.blok 6 (Goethe) cat.300 pr.ex.
		 985 Reich Ostropa Mi.blok 3 met nastempeling
			cat.1100 pr.ex.
		 986 Reich Mi.496-498 cat.1000 vr.pr.ex. (nr.498
			dunne plek, nr.497 met Befund Schlegel)
		 987 Duitsland Stadspost op 7 stockkaartjes
			(ca. 150 zegels)
		 988 Duitsland en koloniën postfris cat.ca.800
* 989 Duitsland betere poststukken
F * 990 Duitsland 7 p.w.s. cat.ca.€800
* 991 Duitsland ca.1880/1885 adelaars op brief
			met interessante destinaties o.a. Bombay
			en Island of Wight (6 ex.)

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.1029

999

ex.998

ex.997

ex.1000

ex.1019

		 992 Duitsland Geallieerde zones 4 bladen met
			speciaal stempels
F		 993 Frankrijk Yv. blok nr.2 * cat.1350 vrijwel
			pr.ex. (sporen van fotohoekjes)
		 994 Frankrijk oorlogszegels w.o. Libération o.a.
			Poitiers 1-14 */** cat.2.220 (zonder garantie)
F		 995 Frankrijk ongetande zegels en series alsmede
			proeven in 2 rondzendboekjes en 10 stockkaartjes
F		 996 Frankrijk “Millésimes” op 9 stockkaartjes w.o.
			betere ex.
F		 997 Frankrijk betere klassieke zegels op 9
			insteekaartjes w.o. nr.2, nr.154, nr.169
			en Lp14 met hoge cat.
F		 998 Griekenland grote Hermeskoppen ca.200
			stuks op 28 insteekkaartjes, hoge cat.
F		 999 Kreta Mi.19-27 karton/reclamedruk van
			“Bradburry, Wilkonson&Co”, schaars
F		 1000 Liechtenstein Mi.94-102 en Mi.119 **
			cat.1250 pr.ex.
		 1001 Italiaanse staten op 7 stockkaartjes
* 1002 Monaco poststukken FDC’s en maximumkaarten
			28 stuks w.o. betere o.a. Yvert blok 3a
F * 1003 Austria 1919 envelope with stamp with
			private overprint ‘republic’
F * 1004 Spanje 4 poststukken Cadiz (ca.1830) en
			één Madrid (1795)
* 1005 Spanje Ed.781 (duikbootblok) op brief (afvaart
			Mahon) fraai ex. met kleine gebreken
		 1006 Roemenië blokken ** cat.320 pr.ex.
		 1007 IJsland kleine samenstelling klassiek w.o.
			nr.1 zonder gom
F * 1008 Zwitserland twee poststukken naar postbus
			237 in Londen “undercover mail”
* 1009 Zwitserland 8 “Bundesfeierkarten”en 4
			Proventute bedankkaarten
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100
10
40
20
20

ex.995

		 1010 Zwitserland diverse plaatfouten cat.ca.700 SF 40
F * 1011 Zwitserland 19 klassieke poststukken w.o.
			lokaal en zittende Helvetia leuke koop
100
		 1012 Zwitserland UNO Mi.nrs.1-11(Zu.1-11) in
			veldeel van 25 stuks met diverse variëteiten
			cat.ca.SF2.500
100
F		 1013 Europa betere zegels in overwegend zeer
			goede kwaliteit
300
Europa in mappen
				
		 1013a België postfris cat.ca.1850
		 1014 België gebruikt w.o. klassiek en 50-er jaren
			cat.ca.3000 leuke koop
		 1015 België Spoorwegen OCB nr.7-11 vals in
			complete vellen of veldelen
		 1016 België 1850-1940 (on)gebruikte collectie
			cat.ca.2700
		 1017 België postfrisse series
		 1018 Bulgarije 1880-1940 (on)gebruikte collectie
			cat.ca.1000
F		 1019 Denemarken 100+ sterstemels w.o. betere ex.
		 1020 Duitsland combinaties postfris en gebruikt
			leuke koop
		 1021 Berlijn Mi.644 met twee ontwerpen van
			kunstenaar
		 1022 DDR met betere series en blokken zeer
			hoge cat.
		 1023 Bund en Berlijn postfris w.o. betere series
		 1024 Reich Mi.823-825 in veldelen w.o. plaatfouten
		 1025 Duitsland oude Staten op albumbladen met
			hoge cat.
		 1026 Danzig 1920-1940 grotendeels gebruikte
			collectie op albumbladen en insteekkaartje
			w.o. betere ex.
		 1027 Saargebiet en Saarland op albumbladen
		 1028 Sovjet zone 1945-1949 grotendeels
			gebruikte collectie op albumbladen w.o.
			betere zegels en blokken o.a. Goethe
F * 1029 South West Africa 1910-1914 correspondance
			to and from, with interesting items (24 ex.
			plus 7 p.p.c.)
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		 1030 Frankrijk Colis Postaux en Port zeer hoge cat.
			interssante koop
100
* 1031 Franse koloniën FDC’s w.o. Polynesië, TAAF,
			etc. met betere ex.
50
		 1032 Marokko samenstelling met hoge cat., leuke
			koop
80
		 1033 Tunesië samenstelling met leuk materiaal,
			hoge cat.
80
* 1034 Indo-Chine diverse poststukken en stempels
			w.o. 3 ex. “Corps d’occupation du Tonkin”
100
		 1035 Griekenland diversen met hoge cat.
20
		 1036 Griekenland ca.150 grote en kleine Hermeskoppen 20
		 1037 Italië betere series en zegels cat.ca.1200
70
		 1038 Joegoslavië postfrisse betere series
			cat.ca.1850 leuke koop
100
		 1039 Kreta (on)gebruikte collectie cat.ca.700
			aardige koop
50
		 1040 Monaco beter materiaal w.o. postfris
40
F		 1041 Oostenrijk Feldpost proeven tussen Mi.22A en
80
			48A in zwartdruk en originele kleuren pr.ex.
		 1042 Roemenië betere series leuke koop
40
		 1043 Rusland Mi.51Y ** in compleet vel van 100
			stuks cat.500++ vrijwel pr.ex. (iets getint)
20
		 1044 Spanje postfris w.o. betere ex.
30
		 1045 Spaanse koloniën postfris met aardige series 40
F		 1046 Spaanse Burgeroorlog 50 blokken
50
		 1047 Zwitserland 1925-1966 postfris op insteekblad 30
		 1048 Zwitserland Dienst ongebruikte en postfrisse
			collectie
50
		 1049 Zwitserland postfris frankeergeldig 1036 SF 400
		 1050 Zwitserland postfrisse velletjes frankeerwaarde
300
			766 SF
		 1051 Zweden 1855-1925 gebruikte restant collectie
30
			op albumbladen in gemengde kwaliteit
		 1052 Europa diverse collecties tevens vellen Egypte 80
		 1053 Oost Europa w.o. Albanië o.a. compleet vel
			van Mi.191 en Rusland
30
Europa in albums en stockboeken

				
		 1054 België 1978-2001 vrijwel compleet postfris
			in 2 albums
		 1055 België 1849-1980 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek met
			betere zegels en series
		 1056 België in stockboek w.o. betere zegels en
			series w.o. spoorwegen
		 1057 België 1849-1967 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in album w.o. betere
			zegels, stempels en variëteiten
F		 1058 België 1858-1967 (on)gebruikte collectie
			met o.a. vrijwel alle blokken
F		 1059 België ‘back of the book’ w.o. blokken,
			Spoorweg, Têtes beches, postzegelboekjes
			en Duitse bezetting met hoge cat.
		 1060 België Spoorwegzegels en Blokken (on)			gebruikte collectie in klemband w.o. alle
			blokken tot 1961
		 1061 België 1849-1958 gebruikte collectie met
			vele betere zegels en series met hoge cat.
		 1062 België 1849-1989 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 DAVO albums

100
130
80
180
350
350
150
350
180

		 1063 Denemarken en Faröer 1930-1995 postfrisse
			collectie
		 1064 Denemarken, Faröer en Groenland (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie w.o. betere series
		 1065 Denemarken 1851-1990 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album, in begin gemengde
			kwaliteit alsmede 2 albums poststukken en FDC’s
		 1066 Duitse Rijk 1933-1945 (on)gebruikte collectie
			met betere series
		 1067 Oud Duitse Staten in insteekboekje w.o.
			stempels, hoge cat.
		 1068 DDR 1949-1990 (on)gebruikte resp. postfrisse
			nagenoeg complete collectie (incl. blokken)
			in 3 dikke insteekboeken, tevens Saarland
			1957-1959
		 1069 Danzig 1920-1939 (on)gebruikte collectie
			dubbel verzameld in Lindner album w.o.
			betere zegels en blokken met hoge cat.
		 1070 Duitse Staten en Reich in 3 insteekboeken
			w.o. iets betere
		 1071 Duitsland oude staten in SAFE album w.o.
			betere zegels
		 1072 Reich en gebieden alsmede Bund 1872-1973
			(on)gebruikte collectie in DAVO album
* 1073 Reich poststukken in album alsmede stockboek
		 1074 Reich 1872-1945 resp. (on)gebruikte en
			postfrisse collectie in insteekboek w.o. betere
			zegels en blokken met hoge cat., tevens
			album met poststukken
F		 1075 Saar 1920-1948 grotendeels ongebruikte
			collectie in Lindner album w.o. betere series
			en blokken met hoge cat.
		 1076 Bund en Berlijn 1945-1990 (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie in 2 DAVO albums
		 1077 Reich, iets gebieden en oud-Duitse Staten in
			dik insteekboek w.o. betere series
		 1078 Duitsland DDR collectie Centrale Koeriersdienst
			in insteekboek w.o. veel gebruikt
		 1079 Oost-Duitsland grote voorraad 1949-1959
			gebruikt in dik insteekboek
		 1080 Bund 2002-2007 ca. 80 velletjes van 10
			zegels gebruikt
		 1081 Bayern, Duitse Rijk etc. in stockboek
		 1082 Bund en Bi-zone 1945-1970 resp. (on)gebruikte
			en postfrisse collectie in stockboek, daarbij
			album met poststukken
		 1083 Berlijn 1948-1990 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album
		 1084 Bund 1951-1997 gebruikte collectie in 2
			goedgevulde albums
		 1085 Reich 1872-1945 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album w.o. betere zegels
			(o.a. met keur)
		 1086 Reich 1933-1945 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Leuchtturm album
		 1087 Duitsland stadspostzegels in insteekboek
			(ca. 800 stuks) w.o. betere
		 1088 Russische Zone 1945-1949 gebruikte collectie in
Leuchtturm album w.o. gespecialiseerd op papier
		
		 1089 Oud-Duitse Staten in Leuchtturm album met
			betere zegels en 20 poststukken Leuke koop
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		 1090 Reich en gebieden o.a. Danzig in 3 stock			boeken w.o. betere ex.
		 1091 vervallen
		 1092 Sovjet zone alsmede Duitse bezetting in speciaal
			album w.o. betere zegels en blokken
		 1093 Duitsland 1945-1965 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie met o.a. Berlijn overdrukken
			en DDR vrijwel compleet in dik KABE album
		 1094 Berlijn 1950-1990 postfrisse collectie w.o.
			betere series
		 1095 Duitsland en gebieden in stockboek met
			hoge cat.
		 1096 vervallen
		 1097 Bund en geallieerde bezetting 1946-2001
			gebruikte collectie in DAVO album w.o.
			betere zegels
		 1098 Geallieerde bezetting “Gebouwen” speciaal			verzameling in dik insteekkboek Interessant
		 1099 Denemarken in stockboek w.o. klassiek en
			modern **
		 1100 Finland 1866-1986 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie met hoge cat.
		 1101 Fiume collectie in 2 albums zeer interessante
			koop
		 1102 Frankrijk 1863-1956 collectie met hoge cat.
			latere jaren dubbel verzameld
		 1103 Frankrijk 1960-1977 postfris (vaak dubbel
			verzameld)
F		 1104 Frankrijk 1853-1969 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie v.a. ca. 1924 geheel
			postfris met zeer hoge cat.
* 1105 Frankrijk poststukken grotendeels klassiek
			(ca. 100 stuks) w.o. betere ex.
		 1106 Frankrijk 1978-1989 postfrisse collectie met
			hoge cat.
F		 1107 Frankrijk 1849-1967 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in KABE album met
			betere zegels
		 1108 Frankrijk en koloniën 1849-1969 (on)gebruikte
			collectie in dik Scott album en op 2 stockbladen
			w.o. betere zegels
* 1109 Frankrijk 1812-1900 ca. 150 poststukken
		 1110 Frankrijk 1977-1987 dubbel verzameld
			cat.ca. 1450
		 1111 Frankrijk 1849-1972 gebruikte collectie
			w.o. Eerste Emissie
		 1112 Frankrijk 1957-1977 dubbel verzameld cat.
			ca.1450
F		 1113 Frankrijk 1917-1959 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie cat.ca.5100
		 1114 Frankrijk postzegelboekjes in 2 stockboeken
		 1115 Frankrijk in 3 stockboeken
		 1116 Frankrijk stock klassiek met hoge cat.
		 1117 Frankrijk twee stockboeken met o.a.
			frankeerwaarde € 80
		 1118 Frankrijk postfrisse voorraad met hoge cat.
		 1119 Frankrijk 1991-2004 postfris met hoge cat.
		 1120 Franse koloniën veel zegels in dik stockboek
			met hoge cat.
		 1121 Franse koloniën dik stockboek met veel
			zegels Prachtkoop voor Motief
		 1122 Franse koloniën postfris met veel Motief
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		 1123 Griekenland postfris in stockboek
		 1124 Griekse gebieden in insteekboek w.o. Cefalonia
		 1125 Griekenland collectie vanaf 1861 in Yvert
			album w.o. veel klassiek
* 1126 Groenland en Faröer collectie FDC’s w.o.
			betere ex.
		 1127 Hongarije postfris en gebruikt in stockboek
		 1128 Hongarije vnl. gebruikt met hoge cat.
		 1129 Hongarije gebruikt en postfris
		 1130 Hongarije in album en insteekboek w.o.
			veel postfris
		 1131 Hongarije 1871-1967 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. Roosevelt blokken
			en vele jaren compleet Leuke koop
		 1132 Italië vnl. postfrisse betere series met zeer
			hoge cat.
* 1133 Italië diverse poststukken w.o. militair
		 1134 Italië oude Staten en koloniën
		 1135 Italië ongebruikte resp. postfrisse voorraad
			met hoge cat. (vlgs. inzender Mi.ca. 3000)
F		 1136 Italië stockboek met betere series
		 1137 Joegoslavië en gebieden 1918-1945 postfrisse
			en (on)gebuikte collectie in Davo met veel
			betere series
		 1138 Luxemburg 1852-1992 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere zegels en blokken o.a. Kleinbogen Mi.121
		 1139 Noorwegen 1871-1986 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. betere zegels
		 1140 Oostenrijk 2002-2008 ** hoog Euro nominaal
F		 1141 Oostenrijk 1859-1937 grotendeels ongebruikte
			resp. postfrisse collectie w.o. betere zegels
			postfris met hoge cat.
		 1142 Oostenrijk 1850-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 DAVO albums
		 1143 Oostenrijk collectie tot 2000 w.o. poststukken
			en complete vellen in 3 albums en stockboek
F		 1144 Oostenrijk 1945-1990 grotendeels postfrisse
			collectie in 2 dikke insteekboeken w.o. de
			Grazer Lokal Ausgabe gespecialiseerd cat.ca.5500
		 1145 Oostenrijk vnl. postfris met hoge cat.
		 1146 Oostenrijk 2 albums en 2 insteekboeken
		 1147 Oostenrijk en gebieden 1856-1967 (on)			gebruikte collectie in KABE album
F		 1148 Oostenrijkse Gebieden in dik stockboek w.o.
Lombardije-Venetië en Bosnië o.a proeven en
		
			foutdrukken tevens Donau Gesellschaft zegels
F		 1149 Oostenrijk ‘back of the book’ w.o. Telegrafen
			Marken alsmede lokaal uitgiften
		 1150 Oostenrijk 1990-2004 postfrisse collectie
			incl. blokken in dik insteekboek en ringband
			w.o. Euro-zegels
		 1151 Polen stockboek postfris en gebruikt
* 1152 Portugal en koloniën poststukken en FDC’s
			in 2 ringbanden, tevens iets andere landen
		 1153 Portugal en koloniën in dik insteekboek w.o.
			betere zegels
		 1154 Roemenië in 2 dikke stockboeken w.o. veel
			klassiek
		 1155 Russische gebieden in insteekboek, op
			stock- en albumbladen, tevens iets Rusland
		 1156 Rusland in 2 stockboeken w.o. klassiek
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F * 1157 Russia ca.1875-1880 72 postal stationary,
			mostly to and from the Baltic Area
		 1158 San Marino stockboek met gebruikt en postfris
F		 1159 Scandinavië beschreven plaatfouten
			(ca. 900 stuks) Prachtkoop
		 1160 Scandinavië 1850-1967 (on)gebruikte
			collectie w.o. betere zegels
		 1161 Collectie postzegelboekjes w.o. Scandinavië,
			Zwitserland en Canada (ca. 170 ex.)
* 1162 Scandinavië diverse poststukken vnl. oud
		 1163 Tsjaad postfris met veel Motief en hoge cat.
* 1164 Tsjechslowakijke in ringband met oud(ere)
			poststukken
		 1165 Tsjechoslowakije collectie in album en
			stockboek w.o. postfris
		 1166 IJsland restant collectie w.o. stempels
		 1167 IJsland 1873-1960 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie w.o. betere zegels
F * 1168 IJsland collectie FDC’s w.o. betere ex.
			cat.ca.7500 Kr.
* 1169 Zweden div. brieven jaren ‘20 en ‘30 met
			machine stempels (ca. 140 st.)
		 1170 Zweden 1860-1986 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie met betere series
		 1171 Zweden 1858-2000 collectie in 2 albums
			en stockboek met hoge cat.
		 1172 Zwitserland diverse klassiek w.o. vals Na te zien
		 1173 Zwitserland twee stockboeken met hoge cat.
		 1174 Zwitserland collectie in 2 albums w.o. postfris
			en betere
		 1175 Zwitserland 1854-1977 gebruikte collectie in
			2 albums w.o. betere zegels
		 1176 Zwitserland postfrisse moderne collectie in
			insteekboek
		 1177 Zwitserland 1980-2003 vrijwel complete
			collectie postfris
		 1178 Zwitserland gebruikte collectie Dienst en
			Nations Unies Mooie koop
		 1178a Zwitserland collectie Port en ‘Nations Unies’
		 1179 Zwitserland 1850-1988 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. Pax-serie
F		 1180 Zwitserland 1919-1994 collectie Luchtpost,
			Nations Unies, Port etc. met hoge cat.
F		 1181 Zwitserland 1850-1966 (on)gebruikte verza			meling met betere zegels o.a. Staande Helvetia
			tandingen, ‘Kriegswirtschaft’ en Pax
F		 1181a Zwitserland verzameling Soldatenzegels
			(ca.750 stuks) Leuk
		 1182 Europese landen in stockboek w.o. Roemenië,
			Reich en iets Fiume
		 1183 Verenigd Europa postfrisse series en gebruikte
			velletjes in 2 insteekboeken
		 1184 Verenigd Europa 1949-1979 grotendeels
			postfrisse collectie in 2 albums ca. 650
			series en blokken
Europa in dozen
				
		 1185 Scandinavië gebruikt engros doos met ordner,
			album en 7 stockboeken met veel zegels
		 1186 Bund doos met 4 luxe albums w.o. FDC’s en
			Motief
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		 1187 Reich en gebieden doos met 4 stockboeken,
			map met poststukken en albumbladen veel
			zegels w.o. stempels
60
* 1188 Zweden FDC’s en maximumkaarten in doos
			(ca. 550 stuks) w.o. tot 2010
50
		 1189 Frankrijk doos met album, 9 stockboeken en
			5 stockbladen w.o. postfris en betere zegels 130
		 1190 Noorwegen jaarboeken 1988 t/m 2004
			(17 stuks) zonder de originele zegels, maar
			aangevuld met gebruikt materiaal
50
		 1191 België postfris in zakjes (faciaal ca. 60/70.000 BF)
			tevens klassiek op kaartjes, in albums en
			insteekboeken
500
		 1192 Scandinavië in doos grote uitzoekpartij met
			veel materiaal w.o. postfris o.a. jaargangen 130
		 1193 Rusland doos met 10 stockboeken en een
			insteekboekje, veel zegels, tevens iets
			andere landen
60
* 1194 Frankrijk Eerste dag bladen 1962-1972 en
			1985-1990 in doos met map, ordner en
			ringband
50
		 1195 Griekenland doos met vnl. oud(er) materiaal
			in 2 insteekboeken, op oude albumbladen,
			insteekkaarten en boek over vervalsingen
100
		 1196 Europese landen doos met album, 3 ringbandjes
			en 4 stockboeken w.o. Reich, Tsjechoslowakije
60
			en Nederland tevens insteekboekje Ver. Naties **
		 1197 Zwitserland 1860-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 4 albums waarbij veel
			uitgaven in complete vellen of veldelen
800
		 1198 België 1949-2004 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in doos met 4 DAVO
			albums Hoge cat.
450
		 1199 Frankrijk vnl. postfrisse collectie in 5 albums/
			stockboeken cat.ca.5000
200
		 1200 Scandinavië in 2 verhuisdozen met albums,
			mappen etc. w.o. veel poststukken Leuke koop 150
		 1201 Frankrijk Gravures des timbres-poste 1995-2005
60
			in doos met 8 mappen (ca. 480 stuks)
* 1202 Bund en Berlijn met honderden poststukken,
			grotendeels begin 50-er jaren, tevens iets
			andere landen
50
		 1203 Bund en Berlijn op 350 zwarte kaarten gebruikt
			en postfris cat. vele 1000-den Euro’s
60
* 1204 Europese landen FDC’s in doos w.o. Zwitserland,
			Griekenland, Frankrijk, Monaco en Cyprus w.o.
			oudere
50
		 1205 Europese landen doos met 12 ringbandjes
			w.o. Griekenland, Scandinavië, Monaco,
			Italië en Levant
60
		 1206 Monaco modern postfris engros in 8 velboeken.
80
			Hoog nominaal
		 1207 Europese landen doos met 2 albums en 7
			insteekboeken w.o. Zweden en Oostenrijk
60
		 1208 vervallen
		 1209 Oost-Duitsland verhuisdoos met enorme
			voorraad gebruikt in 11 vnl. dikke insteek			boeken w.o. veel Motief
180
		 1210 Europese landen in doos met 8 stockboeken
			w.o. Griekenland, Portugal, Macau en Cyprus 60
		 1211 Spanje doos met album en 5 stockboeken
			w.o. klassiek en iets modern tot 2013
60
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		 1212 Duitsland doos met album en 5 stockboeken
			w.o. Reich en gebieden
		 1213 Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg en voormalig
			Oost Europa in doos met 4 albums
* 1214 Verenigd Europa FDC’s doos met 4 albums
			ca.650 stuks
		 1215 Reich en gebieden alsmede Bund doos met
			6 insteekboeken, schriftjes en 2 kistjes
		 1216 Skandinavië doos met 2 stockboeken en 3
			insteekboekjes w.o. postfris en klassiek
		 1217 Spanje en San Marino grotendeels postfris
			doos met zakjes
		 1218 Tsjechoslowakije doos met 3 zakken met
			(veel) zegels
		 1219 Verenigd Europa 1956-1987 gebruikte collectie
			in doos met 3 albums en stockboek w.o. betere
			series en zegels
		 1220 Spanje 1951-2013 doos postfris in 5 dikke
			insteekboeken met hoog nominaal Zelden
			aangeboden
		 1221 Hongarije doos met 7 insteekboeken en doos
			met veel zegels
		 1222 Spanje Mi.nrs.550 **, 554-561 ** (honderden
			keren) in 3 dikke stockboeken, hoogstwaarschijnlijk nadrukken, indien echt cat.ca.300.000
		
		 1223 Duitsland doos met 3 albums, 2 stockboeken
			en stockcard w.o. Berlijn
		 1224 Duitsland w.o. Reich doos met 7 stockboeken
			en 2 insteekbladen w.o. betere zegels
		 1225 Verenigd Europa 1956-2006 postfris met alle
			betere series en zegels in doos met 2 Leuchtturm
			albums en 4 dikke stockboeken met hoge cat.
		 1226 DDR doos met album en 2 dikke insteek			boeken, veel zegels
		 1227 Frankrijk uitzoekpartij in doos met postfris
			materiaal w.o. betere zegels o.a. Yv.354/355
		 1228 Frankrijk en koloniën doos met 8 stockboeken
			met veel zegels
		 1229 Bund doos met 4 albums en stockboek
			alsmede dik insteekboek DDR
		 1230 Europese landen doos met ordner, 2 insteek			boekjes, map, 5 stockboeken en los materiaal
			w.o. modern ** Man en Faröer
		 1231 Hongarije doos met 5 dikke stockboeken
			grotendeels gebruikt
		 1232 Oostenrijk engros doos met 17 insteekboeken
			w.o. klassiek en iets postfris
		 1233 Bund en DDR verhuisdoos met 3 albums, 7
			insteekboeken en map w.o. postfris
		 1234 Europese landen doos met 2 albums, 3 stock			boeken, insteekboekje en ringband
F		 1235 Verenigd Europa grotendeels postfris/ongebruikt
			in doos met album, 2 stockboeken, 2 stockbladen,
			insteekboekje en doosje w.o. betere series en
			zegels
		 1236 Zwitserland klassiek op albumbladen en in
			stockboek
* 1237 Kroatië doos met FDC’s
F		 1238 Frankrijk doos met grotendeels postfrisse
			zegels en series alsmede Rode Kruis boekjes
			w.o. 50-er jaren met hoge cat.
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F		 1239 Griekenland doos met ca. 100 stockkaartjes
			w.o. kleine Hermes-koppen en gebieden met
			hoge cat.
150
		 1240 Deutsches Reich Kohl Handbuch (band II)
10
F * 1241 Europa diverse poststukken w.o. betere ex.
			(ca.180 stuks)
350
		 1242 Hongarije doos w.o. klassiek en map met
			complete vellen, tevens iets andere Oost			Europese landen
50
		 1243 Finland doos met zakjes, veel zegels
50
* 1244 België poststukken doos van klassiek tot
			modern (ca.150 stuks)
60
		 1245 Roemenië en Vaticaan doos met zakjes w.o.
			betere en postfris
60
		 1246 Zwitserland doosje met ca. 950 SF nominaal 400
60
F		 1247 Frankrijk ‘coins datés’ doos met 55 stockkaartjes
		 1248 Zweden postzegelboekjes gebruikt in doos
			grotendeels 90-er jaren w.o. leuk Motief
			(ca. 295 stuks)
50
		 1249 Duitsland en gebieden vele duizenden zegels
			in doos van klassiek tot modern
60
		 1250 Europese landen grotendeels postfris modern
			op ca. 100 stockkaartjes en in envelop
60
* 1251 Duitsland diverse poststukken w.o. Keulen
			1586 naar London Interessante koop
180
		 1252 Zwitserland hoge waarden op pakketkaarten,
			kilowaar etc.
50
F * 1253 Duitsland ca.400 poststukken, leuke koop
100
		 1254 België en gebieden vele duizenden zegels
			van klassiek tot modern in doos
60
F * 1255 Europa ca.120 poststukken w.o. betere ex.
80
		 1256 Frankrijk doos met stockboek, mapjes en stock50
			kaartjes grotendeels gebruikt w.o. modern
* 1257 België ca. 2 kg. Treinzegels op grote
			fragmenten Leuke koop
50
		 1258 Frankrijk en gebieden in doos met doosje en
			vele duizenden zegels van klassiek tot modern 80
* 1259 Griekenland oude prentbriefkaarten in doos
			(ca. 100 stuks)
50
		 1260 België diverse blokken en veldelen
20
* 1261 Duitsland ca. 1100 poststukken w.o. oudere FDC’s 60
		 1262 België doos met albumbladen en stockkaartjes
			w.o. Duitse bezetting en voorafstempelingen 60
		 1263 Duitsland in 5 albums/stockboeken
50
* 1264 Madagascar en Senegal oude prentbriefkaarten
50
			in doos (ca. 100 stuks)
		 1265 Servië engros doos met 2 mappen
50
		 1266 Zwitserland diverse postfris en gebruikt w.o.
			betere zegels cat.vlgs Zumstein ca. 3352 SF 150
50
		 1267 Duitsland en gebieden in doos met losse zegels
		 1268 Danzig doos stockkaartjes hoofdzakelijk
			ongebruikt en postfris
50
		 1269 Spanje doos met 4 ringbandjes w.o. klassiek
			en ‘back of the book’
50
		 1270 Joegoslavië Europa-blokken postfris in doos
			w.o. Typen I en II van o.a. Mi.1361 en 1362
50
* 1271 Oostenrijk doos met p.w.s. en poststukken w.o.
50
			Raketpost alsmede D.D.S.G. Gepäch Marke
		 1272 Zwitserland postzegelboekjes 1954-1995
			w.o. betere ex. met hoge cat.
300
		 1273 Europese landen postfris in doos met postfris
			materiaal w.o. België met veel 1-tjes
60
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F		 1274 Italië en iets gebieden doos met 54 stock			kaartjes w.o. betere zegels en series
80
		 1275 Luxemburg klassiek en postfris op album			bladen en in zakjes
40
		 1276 Duitse gebieden en oud Duitse staten doos
			met ca. 280 stockkaartjes w.o. betere zegels
			en stempels
130
* 1277 Duitsland poststukken (ca. 350 stuks) w.o.
			betere
50
		 1278 Oost-Europa vele duizenden zegels in doos
			van klassiek tot modern
60
		 1279 Duitsland vellen en veldelen w.o. combinaties 50
		 1280 Scandinavië diverse postfris
50
		 1281 Rusland postfris in doos
10
KF 1282 Frankrijk épreuves de luxe en proeven op 48
			stockkaarten cat.ca.12.500 pr.ex.
800
		 1283 Scandinavië vele duizenden zegels in doos
			van klassiek tot modern
60
Diversen in enveloppen
				
		 1284 Diverse klassiek w.o. Frankrijk
10
F * 1285 Napoleon 16 oude prenbriefkaarten
30
F		 1286 Motief Olympiade State of Seiyun S.G.68-76
			(opdruk zwart i.p.v. rood) 11 series cat.ca. £2400 130
* 1287 Betere poststukken (7 ex.)
30
* 1288 Diverse poststukken w.o. betere ex.
60
		 1289 Wereldboekje w.o. betere zegels en 2 post			stukken w.o. Indiase staten
40
* 1290 Diverse poststukken
10
F		 1291 Motief Olympiade S.G.57A (opdruk ultramarijn
30
			i.p.v. blauw) ** blok van 4 en los pr.ex.
		 1292 Wereld op 12 stockkaarten met betere zegels
			en series w.o. Scandinavië, Rusland, Japan
			en Spaans Guinea
70
* 1293 Diversen w.o. Ned. FDC’s en Pruissen p.w.s.
			met bijfr.
30
F * 1294 Diverse poststukken w.o. betere ex.
			(ca. 120 stuks)
150
		 1295 Diversen op 10 zwarte kaarten en in zakjes
			w.o. veel series en zegels van €20 tot €100
			tevens ca. 80 Zwitserse franken ‘portgültig’ 200
Diversen in albums en stockboeken
				
		 1295a Motief in dik stockboek w.o. treinen en
			vliegtuigen
* 1296 Ballonpost diverse poststukken
		 1297 Motief Sport in 6 insteekboeken w.o. Voetbal
			en Olympische Spelen
		 1298 Schilderijen in dik insteekboek w.o. veel naakt
		 1299 Wereldcollectie in klemband w.o. aardige ex.
		 1300 Wereldcollectie in oud Richard album
F		 1301 Motief Olympiade Kathiri State of Seiyun
			(SG.68-76) 16 series met opdruk zwart i.p.v.
			rood cat.ca.£3800 pr.e.x. (met Cert. R.P.S.)
		 1302 Wereld in oud Schwaneberger album w.o. Azië
			en China, tevens map met albumbladen
		 1303 Wereld in 2 insteekboeken w.o. Motief
		 1304 Malawi postfris met veel Motief series
			(Mi.cat.ca.1500)
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		 1305 Wereld in Schaubek album w.o. China en
			beter Cyprus
		 1306 Wereld in 2 oude KABE albums w.o. Engeland
			o.a. black penny, België, Ceylon, China en
			Zuid- en Noord-Amerika
		 1307 Wereld in oud Schwaneberger album w.o.
			Italië en Staten, Franse koloniën en Azië
		 1308 Wereldcollectie in oud Scott album (ca.1900)
			met o.a. Frankrijk 1869 5 frs vastgeplakt
* 1309 Motief Scheepspost tentoonstellingscollectie
			w.o. brief Corfu 1732 en betere zegels
			Leuke koop
		 1310 Fiscaalzegels Wereld in 3 insteekboeken
		 1311 Fiscaal zegels in 3 Lindner albums w.o.
			Frankrijk en USA
		 1312 WWF blokken en vellen in ringband en dik
			stockboek tevens iets andere landen w.o.
			Portugal en koloniën
F * 1313 Diverse poststukken w.o. betere ex. (ca. 60
			stuks)
		 1314 Motief Bloemen in stockboek
		 1315 Wereld grotendeels postfris in dik insteekboek
			w.o. Mexico
F		 1316 Wereldcollectie in Universe album met veel
			‘middlerange’ zegels vnl. Europa in mooie
			kwaliteit
* 1317 Oost Europa ca. 190 poststukken w.o. leuke
			stukjes
		 1318 Buiten Europa in Schaubek album w.o. aardig USA
		 1319 Motief Havens, zegels en poststukken
		 1320 Motief Kerstmis in 2 ringbanden en dik
			stockboek w.o. postfris
F		 1321 Wereld in 2 oude Schwaneberger albums
			w.o. betere zegels en stempels
1322 Diverse perfins ca. 375 stuks w.o. Nederland
* 1323 Diverse poststukken w.o. betere ex. (ca. 60
			stuks)
		 1324 Motief Disney grotendeels postfris in album
			en 2 insteekboeken met veel series
		 1325 Diverse w.o. modern p.w.s. Nederland en
			postzegelboekjes w.o. Euro’s
		 1326 VN 1979-2001 postfrisse collectie in DAVO
			album w.o. strippen en blokken
		 1327 Motief Columbus grotendeels postfrisse
			collectie in 2 dikke stockboeken
		 1328 Thailand en Vietnam in 2 stockboeken
		 1329 Diverse afwijkingen, stempels etc. w.o.
			Engelse koloniën en Duitsland
F		 1330 UPU 1949 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie met betere ex.
		 1331 Ver. Naties postfris in album en stockboek
			met hoge cat.
		 1332 Diversen in twee stockboeken w.o. Azië
		 1333 Denemarken en Hongarije 2 insteekboeken
			met o.a. modern **
* 1334 Luchtpost poststukken ca. 55 stuks in album
		 1335 Scouting motief postfrisse collectie met hoge cat.
		 1336 Motief engros in dik insteekboek w.o. schepen
			en treinen
		 1337 Drie stockboeken met diversen w.o. Haïti
		 1338 Motief Treinen in 2 stockboeken
		 1339 Wereld 1840-1904 in oud album
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ex.1340

ex.1392

F		 1340 Vignetten Eerste Wereldoorlog (ca. 600
			stuks) Prachtkoop
100
		 1341 Vignetten in dik insteekboek w.o. Nederland
40
		 1342 Twee stockboeken met Azië en Midden-Oosten 10
			Kavels 1343-1347 zijn vervallen
				
			Kavels 1348 tot en met 1360 zijn niet op
			kantoor te bezichtigen. Deze kavels zijn
			voorafgaand aan de veiling te bezichtigen
			in Brasserie Woudestein op vrijdag 27 mei
			en zaterdag 28 mei.
			Onderstaande kavels worden niet opgestuurd,
			zij kunnen wel worden meegenomen in de
			veilingzaal of worden opgehaald op kantoor.
				
		 1348 Wereld in 8 verhuisdozen met 16 albums,
			105 stockboeken, 11 insteekboekjes en een
			map w.o. landencollecties en veel Motief
200
		 1349 Wereld in 8 verhuisdozen met 66 Davo
			landenalbums, 6 Importa FDC albums, doos
			met blanco Davo albumbladen, alsmede iets
			los materiaal, grotendeels Europese landen
200
		 1350 Wereld verhuisdoos met 22 stockboeken en
			map w.o. Engelse koloniën
50
		 1351 Wereld verhuisdoos met 9 stockboeken, 6
			insteekboekjes alsmede 2 (lege) ringbanden
50

		 1352 Wereld in 2 verhuisdozen met 3 albums, 3 ring			banden en 14 stockboeken w.o. postfris Nederland 100
		 1353 Doos met 6 albums/stockboeken en iets
			bladen etc., leuke koop
60
		 1354 Wereld verhuisdoos met 7 albums, 9 stock			boeken, 3 insteekboekjes, een map en 2
			dozen w.o. motief schepen
60
		 1355 Wereld verhuisdoos met 4 albums, 2 ring			banden, 8 stockboeken, 2 insteekboekjes,
			8 kistjes en albumbladen
50
		 1356 Wereld verhuisdoos met 3 albums, vellenmap,
			2 stockboeken, 2 insteekboekjes w.o. postfris
			en doos met poststukken / FDC’s
50
* 1357 Wereld verhuisdoos met grotendeels FDC’s
			w.o. Bund en iets kantoorpost
50
		 1358 Vijf verhuisdozen met van alles
80
		 1359 Verhuisdoos met 12 stockboeken goed gevuld 40
		 1360 Verhuisdoos met 14 stockboeken w.o. Midden Oosten 50
				
			Diversen in dozen op kantoor en in veilingzaal
			te bezichtigen
				
		 1361 Doos met postfris in zakjes w.o. Engelse
			koloniën zeer hoge cat.
70
* 1362 Moderne poststukken (ca.500 ex.)
10
		 1363 Doos met 7 albums/stockboeken boeken en zakjes 50
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ex.1400

		 1364 Wereld doos met diversen in groot aantal zakjes
		 1365 Wereld doos met 70 rondzendboekjes w.o.
			Nederland en O.G. alsmede West-Europa
		 1366 Wereld doos met ca.130 rondzendboekjes
			w.o. Engelse koloniën en aardig Nederland
		 1367 Wereld doos met album, 12 stockboeken,
			12 insteekboekjes en albumbladen w.o.
			Zwitserland en België
* 1368 Wereld doos met poststukken w.o. oude(re)
		 1369 Wereld doos met bundels w.o. oude(re) USA
			en Engelse koloniën
		 1370 Wereld doos met 3 insteekboekjes, 6 doosjes
			en insteekkaartjes w.o. klassiek en enkele
			Europese landen alsmede stempels Nederland
		 1371 Rondzendboekjes en doosjes waarbij beter
			Zwitserland
		 1372 Vijf dikke zeer goed gevulde stockboeken
			w.o. veel Motief
		 1373 Diversen in 4 albums/stockboeken
		 1374 Duitsland met van alles Leuke koop
		 1375 Diversen in 16 stockboeken w.o. China
		 1376 Japan lege albums en iets FDC’s (ca. 8 kg.)
		 1377 Verhuisdoos met o.a. collecties Zweden w.o.
			betere postzegelboekjes
		 1378 Wereld verhuisdoos met uitzoekpartij in
			ca. 70 oude veilingkavels
		 1379 Wereld verhuisdoos met 3 ordners w.o. vellen
			en veldelen, 2 stockboeken, 8 rondzendboekjes
			en zak met veel los materiaal
		 1380 Wereld verhuisdoos met 21 stockboeken, leeg
			album, doosje en enveloppen w.o. Engelse
			koloniën
		 1381 Wereld, diversen in dozen w.o. los materiaal
		 1382 Wereld doos met 2 albums, 4 stockboeken
			met veel postfris materiaal w.o. Frankrijk en
			Cyprus (vanaf 1960)
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		 1383 Wereld doos met 4 doosjes met los materiaal
			w.o. Nederland, veel zegels
50
		 1384 Wereld collectie in 7 Victoria albums
100
		 1385 Dürer Motief alsmede Duitse schilders
			Uitgebreide collectie in 5 Importa albums
			cat.ca. € 4000 (vlgs. inzender)
60
* 1386 Drie albums w.o. Antarctica, Nieuw Zeeland
			en Engeland, leuke koop
60
		 1387 Doos met van alles w.o. rondzendboekjes
			Nederland
40
		 1388 Michel catalogi (8 stuks) tussen 2005 en 2011
			w.o. Zuid-, Noord- en Midden-Amerika
50
		 1389 Wereld doos met ca. 40 stockkaartjes w.o.
			betere nrs. o.a. Zwitserland Mi.blok 5 en
			gehalveerde zegels Cuba
130
		 1390 Insteekboeken (leeg) in doos met 12 stuks
10
		 1391 Diversen klassiek w.o. Luxemburg en Duitsland
60
			met hoge cat.
F		 1392 Fiscaal- en lokaalzegels w.o. Wuppertal 3
			waarden in veldelen van 50 (schaars)
50
		 1393 Doos met van alles
40
		 1394 Schepen motief doos met 5 dikke insteek			boeken veel zegels
60
		 1395 Verhuisdoos met albums en mappen w.o.
			met betere series
50
		 1396 Verhuisdoos met restant nalatenschap
			Leuke koop met o.a. Israël, Nieuw Zeeland
			en betere zegels
200
		 1397 Wereld verhuisdoos met album, 13 stock			boeken en envelop w.o. postfris
50
* 1398 Wereld duizenden poststukken en FDC’s w.o.
			oudere in 2 verhuisdozen
80
		 1399 Australië gebruikte engros partij modern w.o.
			hoge waarden in 2 stockboeken, hoge cat.
100
F * 1400 Doos met poststukken w.o. betere ex. tevens
			24 deeltjes “The Aerofield” tussen 1938 en 1949 200
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ex.1442

ex.1445
ex.1457

		 1401 Wereld in doos met 2 albums, stockboek,
			insteekbladen envelop w.o. postfris o.a.
			Zwitserland en lokaal opdrukken Bangladesh
			tevens FDC’s
80
		 1402 Wereld in doos met insteekboekje, zakjes en
			mapjes w.o. poststukken en jaargangen
			Gevarieerde uitzoekpartij
60
		 1403 Doosje met veel klassiek, zogeheten
			‘Fundgrube’ Leuke koop
60
		 1404 Diverse landen afwisselende partij in 8 albums
130
			en insteekboeken w.o. USA en België
		 1405 Doos met 6 albums/stockboeken
30
		 1406 Verhuisdoos met moderne bundels Wereld
50
		 1407 Doos met 13 stockboeken en albums w.o.
			postfris Singapore en Engeland en iets China 100
		 1408 Wereld doos met kaartjes en los materiaal
			w.o. Azië
50
		 1409 Wereld doos met 10 stockboeken en 2
			insteekboekjes w.o. Motief
50
		 1410 Wereld doos met zakjes, enveloppen en
			los materiaal, enorme uitzoekpartij w.o.
			Zwitserland en Engeland
50
		 1411 Doos met albums en stockboeken w.o. China 60
		 1412 Motief doos met grotendeels postfris in 6 dikke
			insteekboeken w.o. betere
80
		 1413 Europese landen doos met album, 8 stock			boeken, map en 2 Nordposta boekjes
60

		 1414 Wereld verhuisdoos met doosjes, kistjes en
			mappen w.o. bundels en speciale kaarten
			met o.a. Zwitserland
50
		 1415 Wereld doos met 13 stockboeken en 5 insteek50
			boekjes w.o. postfris, Motief en perfins
		 1416 Wereld doos met 3 albums, ringband, 7 stock			boeken, schriftje en envelop w.o. Nederland en
60
			O.G. alsmede poststukken andere landen
* 1417 Wereld doos met poststukken in 2 dikke
			ringbanden en albumpje w.o. veel Nederland
			o.a. pakketkaarten
50
* 1418 Wereld FDC’s doos met album en 3 doosjes
			w.o. USA
50
		 1419 Filatelistische benodigdheden w.o. stockbladen 		
50
			en catalogi o.a. Dai Nippon Vienna printings
60
* 1420 Doos met ca.1000 oude poststukken vnl. p.w.s.
* 1421 Wereld poststukken (honderden ex.) in doos
			w.o. betere zegels zowel oud als modern
60
* 1422 Diverse poststukken w.o. betere stukken
150
		 1423 Wereld doos met 9 stockboeken w.o. postfris
			en collectie Cuba
50
		 1424 Wereld verhuisdoos met 4 ringbanden, album,
			6 stockboeken, 2 insteekboekjes, albumbladen
			en complete vellen w.o. Motief
50
		 1425 Wereld verhuisdoos met 11 stockboeken,
			2 ringbandjes, 2 insteekboekjes, 2 mappen
			en envelop w.o. Motief
60
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		 1426 Motief in doos met 7 luxe SAFE ringbanden
			grotendeels Dieren
60
		 1427 Wereld doos met 2 ringbanden, 7 stockboeken
			en stockbladen
50
		 1428 Wereld doos met 9 dikke insteekboeken w.o. postfris 90
		 1429 Wereld in 11 albums/stockboeken en 6
			doosjes met Zuid-Amerika en Azië w.o.
			betere zegels
130
* 1430 Wereld doos met 3 albums Nederland, insteek			boekje en poststukken w.o. Engelse koloniën 60
		 1431 Wereld doos met 3 stockboeken, 2 insteek			boekjes, mapjes en enveloppen w.o. Engeland
			en USA
50
* 1432 Poststukken doos met enkele honderden ex.
			w.o. Nederland en Rhodesia
50
		 1433 Europese landen verhuisdoos met 15 stock			boeken en albumbladen w.o. Italië, Roemenië
			en Joegoslavië
80
		 1434 Wereld verhuisdoos met album, 15 stock			boeken, map en kistje w.o. Reich
60
		 1435 Wereld doos met enveloppen met veel zegels
			w.o. oud(ere)
50
* 1436 Wereld poststukken w.o. oude(re) ex. in
			doos, tevens FDC’s
50
		 1437 Wereld doos met ca. 300 stockkaartjes w.o.
			postfris en Franse koloniën
130
* 1438 Wereld poststukken en FDC’s in verhuisdoos
			met duizenden ex.
50
		 1439 Wereld verhuisdoos met 24 albums en 2
			ringbanden met veel zegels w.o. Engeland
			en koloniën
80
* 1440 DDR poststukken in doos tevens poststukken
			andere landen
50
		 1441 Oostenrijk diverse catalogi en handboeken
10
F * 1442 Doos met ca. 1500 poststukken w.o. veel
			beter materiaal
1000
		 1443 Wereld uitzoekpartij in verhuisdoos met
			insteekboekjes, zakjes, albumbladen, doosjes
			en los materiaal (veel zegels)
50
		 1444 België verhuisdoos met 3 albums, 11 stock			boekjes en albumbladen w.o. klassiek, modern
			engros en betere zegels
130
F * 1445 Diverse poststukken w.o. aardige ex.
100
		 1446 Diversen in doos w.o. Israël en jaarsets
			Noorwegen
30
		 1447 Michel catalogi 2010-2015 (10 stuks) v.n.l.
			buiten Europa
10
		 1448 Wereld verhuisdoos met 2 albums, map en
			13 stockboekjes w.o. Azië (o.a. China)
70
		 1449 Wereld verhuisdoos met 2 albums, 3 ringbanden,
			7 stockboeken, 6 insteekboekjes en stockbladen
50
			w.o. Motief
		 1450 Wereld doos met albumbladen w.o. betere
			zegels, leuke koop
100
* 1451 Diverse brieven w.o. betere ex. o.a. in 2
			albums
60
* 1452 Diverse poststukken in 5 albums w.o. Bangkok
			naar Ned. Indië (1893)
60
		 1453 Buiten Europa (geen China) in 6 dikke
			stockboeken w.o. Siam en Maleisië
100
* 1454 Wereld poststukken en FDC’s in doos met 19
			albums w.o. oud(er) materiaal
80

		 1455 Wereld propvolle verhuisdoos met uitzoekpartij
100
			in zakjes, doosjes en albums w.o. poststukken
		 1456 Wereld verhuisdoos met ringband, stock			boekjes, kistjes, zakjes en los materiaal
			(veel zegels) w.o. speciale kaarten modern
50
F * 1457 Motief Luchtvaart doos met album poststukken
100
			en 2 dikke stockboeken w.o. betere zegels
		 1458 Motief Luchtvaart in doos met 6 stockboeken
			w.o. postfris en betere zegels en series
80
* 1459 Frankrijk uitgave La Post ‘Documents
			Historique’ in 9 albums
50
		 1460 Wereld verhuisdoos met 6 albums, 3 stock			boeken, 2 kistjes en los materiaal w.o. Motief 50
		 1461 Bundels en jaarsets Nederland in 2 verhuisdozen
			w.o. Bontkraag ,Veth en 1923 Jubileum alsmede
			2 stockboeken en bundels buitenland Totaal ca.
80
			540.000 zegels (vlgs. inzender)
		 1463 Wereld verhuisdoos met album, 12 stockboeken
			en 2 insteekboekjes w.o. Europese landen,
			Brazilië en Zuid-Korea
50
		 1464 Verenigde Naties verhuisdoos met 7 albums,
			2 stockboeken, 3 insteekboekjes en FDC’s
			veel postfris
90
		 1465 Doos met 6 albums en stockboeken w.o.
			Nederland postfris Leuke koop
200
		 1466 Wereld doos met 10 stockboeken, 6 insteek50
			boekjes, mapje, showmap en zakje met zegels
* 1467 Wereld poststukken en FDC’s in 2 verhuisdozen,
			grotendeels na-oorlogs materiaal (duizenden
			stuks)
60
		 1468 Wereld doos met album en 7 stockboeken
			w.o. Engelse, Franse en Portugese koloniën
60
		 1469 Doos met o.a. Nederland en Verenigde Naties 50
		 1470 Wereld in doos met 3 albums, 12 stockboeken
			en albumbladen w.o. Europese landen o.a.
			Kroatië en Bosnië
60
		 1471 Wereld in verhuisdoos met 2 albums, 7
			stockboeken, 6 insteekboekjes en 3 kistjes
			w.o. postfris
60
* 1472 Wereld poststukken in 2 dozen w.o. Indonesië
			en betere ex.
60
		 1473 Wereld doos met ringband en 6 insteekboeken
			w.o. Reich, Israël blok 1 ** en postfris
60
		 1474 Doos met 10 albums/stockboeken w.o. leuk
			materiaal
80
* 1475 Frankrijk 1955-1985 ca. 1600 FDC’s en max.
			kaarten
100
		 1476 Wereld in doos met album en 5 stockboeken
			w.o. Zwitserland
60
		 1477 Wereld in verhuisdoos met album, 4 ringbanden,
			5 stockboeken en insteekboekje
60
		 1478 Wereld verhuisdoos met album, albumbladen,
			3 ringbanden w.o. oudere zegels, koker en 5
			dozen w.o. Oostenrijk postfris en vellen
50
* 1479 Wereld poststukken in 2 dozen met honderden
			stuks grotendeels Nederland
60
		 1480 Noord-Vietnam doos met (on)gebruikte vellen
			en veldelen / North Vietnam (un)used sheets
			and part sheets cat. €10.000+
100
* 1481 Wereld poststukken grotendeels Duitsland
en Nederland, alsmede 2 kistjes met filatelis			tische benodigdheden w.o. Hawid stroken
50
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F * 1482 Diverse poststukken w.o. betere ex.
			(ca.115 stuks)
350
		 1483 Literatuur w.o. Frankrijk
10
		 1484 Literatuur in doos w.o. Helgoland met zegels 10
		 1485 Europese landen doos met 54 rondzendboekjes 50
		 1486 Wereld doos met 80 rondzendboekjes w.o.
			Monaco en Zwitserland postfris met hoge cat. 130
* 1487 Diversen w.o. Engelse koloniën en Siam
50
		 1488 Zes stockboeken w.o. DDR, Japan en Ned.
			koloniën
50

		 1489 Doos met 38 rondzendboekjes w.o. postfris
			o.a. Engeland en Zwitersland
		 1490 Wereld doos met ringband, 4 stockboeken
			en albumbladen w.o. Zuid-Amerika
		 1491 Doos met aardig Duitsland en Engelse koloniën
* 1492 FDC’s w.o. beter Nederland, Ierland etc.
			Leuke koop
		 1493 Wereld in doos met 5 albums w.o. klassiek
			en Engelse koloniën
		 1494 Zes lege zwarte insteekboeken
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F * 1495 Doos met poststukken w.o. betere ex. o.a.
			reclame p.w.s. Singapore
150
		 1496 Schoenendoos met rondzendboekjes
50
		 1497 Yvert wereld catalogus in Euro’s in 9 delen
50
		 1498 Italië doos met album en stockboek, tevens
			een stockboek Egypte en envelop Brazilië
50
		 1499 Wereld doos met 15 stockboeken en insteek			boekje w.o. diverse landen en motief
50
		 1500 Verhuisdoos met o.a. ca.1000 goede bundels 50
		 1501 Diversen klassiek in verhuisdoos Leuke koop 60
		 1502 Diversen met o.a. Nederland
60
		 1503 Doos met 10 goedgevulde stockboeken
50
		 1505 Twee verhuisdozen met 17 albums/stockboeken
			w.o. postfris Machins, ‘Traffic lights’, Nederland
			met betere postzegelboekjes, Kanaaleilanden
300
			in veelvoud ** etc. Prachtkoop
		 1506 Winkelvoorraad Importa stockboeken,
			loupjes etc. in 2 grote dozen met winkel			waarde ca. € 500,50
* 1507 Duitsland, Nederland diverse p.w.s. etc.
50
		 1508 Wereld doos met stockkaartjes en enveloppen
			w.o. veel Motief
60
F * 1509 Prentbriefkaarten (52 st.) w.o. interessante
			plaatjes
100
		 1510 Diverse landen postfris in zakjes w.o.
			nieuwtjes t/m 2014
80
		 1511 Diverse landen 21 kleine collecties oud en
			klassiek op oude albumbladen
100
* 1512 Diverse poststukken w.o. betere ex.
80
		 1513 Doos met klassiek w.o. Azië Leuke koop
100
		 1514 Hawidstroken nieuw in doos
10
		 1515 Motief in vellen postfris etc.
30
		 1516 Doosje met postfris Motief
10
		 1517 Diversen op albumbladen w.o. Engeland en
			koloniën en Taiwan met hoge cat.
100
		 1518 Motief Ruimtevaart in doos
50
* 1519 Motief Treinen prentbriefkaarten, kaartjes etc. 10
		 1520 Diversen op zwarte kaarten w.o. zeer aardig
			klassiek
60
		 1521 Wereld doos met stockboek Oostenrijk,
			albumbladen en mapjes w.o. Rusland
50
* 1522 Diverse poststukken w.o. betere ex.
100
		 1523 Diversen w.o. zegels en poststukken
50
		 1524 Motief op kaartjes in doos w.o. Vogels
70
* 1525 Diverse poststuken w.o. betere FDC’s
50

		 1526 Wereld doos met complete vellen, speciale
			bladen Bund en stockboek Rusland
50
		 1527 Diverse klassiek w.o. Zuid-Amerika op zwarte
			kaartjes w.o. vals en echt Leuke koop
50
		 1528 Literatuur ‘Handbuch der Briefmarkenkunde’
			w.o. Japan, Macau en Lieferungen 7-12
50
* 1529 Diverse poststukken w.o. Zeppelins, leuk
			Nederland etc.
60
		 1530 Wereld doos met zakjes w.o. Motief
50
		 1531 Doos met Turkije, Frankrijk en Cuba 2 stock			boeken w.o. klassiek
50
		 1532 Wereld doos met zakjes en los materiaal w.o.
			Scandinavië en Reich
50
* 1533 Scouting FDC’s in doos met 198 stuks w.o. betere 50
		 1534 Wereld doos met losse zegels w.o. China en België 50
		 1535 Wereld doos met losse zegels w.o. China
50
		 1536 Wereld doos met stock- en albumbladen w.o.
			Belgisch Congo en Franse koloniën, tevens
			complete vellen w.o. Suriname
60
* 1537 Diverse poststukken w.o. betere ex. o.a.
			Manchukwo (ca.170 stuks)
200
F		 1538 Diversen op kaartjes w.o. betere zegels o.a.
			Nederland (nagegomd) Interessant
60
* 1539 Doosje met poststukken w.o. Duitsland via
			China naar Teheran (1940) en Jockeyclub
			Wenen Leuke koop
100
* 1540 Oost Europa ca.100 poststukken
60
* 1541 Postal history in less than second quality still
			interesting
10
* 1542 USA doos met ca. 500 FDC’s en poststukken
10
* 1543 USA en Canada Scheepspost Leuke koop
70
		 1544 Diversen w.o. China
10
* 1545 Wereld doos met poststukken en FDC’s w.o.
			oude(re)
50
		 1546 Literatuur Kohl Briefmarken Handbuch in 5
			banden in goede conditie
60
		 1547 Wereld doos met 2 dikke stockboeken en 2
			ringbanden w.o. Rusland
50
		 1548 Schaken motief doos met 2 albums, insteekboek
			en 6 boekjes literatuur, zelden aangeboden met
130
			veel postfris
		 1549 Wereld partij in verhuisdoos met ruim 220
300
			oude rondzendboekjes met hoge restwaarde
		 1550 Wereld in verhuisdoos met afwisselende
			partij op groot aantal insteekboekjes
250

De volgende veiling is op 9 en 10 december 2016,
onder voorbehoud speelschema Excelsior.
Inleveringen zijn welkom tot zaterdag 22 oktober 2016.
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ELASCA
(European Latin American Stamp Collector Association)
An internationally oriented, ambitious and
rapidly growing philatelic movement, at
present with members from 7 countries.
Communication is made by use of the Internet
platform.
Our Mission
To stimulate interest in the philately, by means of a free accessible library on the web site.
containing downloadable articles in PDF-format, easy to find with a search engine.
Key objectives
The Library is freely accessible on the website. Publishing members can build their
own library.
-

The ELASCA bulletin is published twice a year in English for internet members(PDF
in A4-format) and in English(printed in A4 -format) and Dutch (printed in A5-format).

-

English bulletins form previous years are freely accessible on the website.

-

ELASCA has its sociable meetings at large philatelic events. For instance on 3 June
2016 from 13:00 on, in the “Sportbar” in the “Veluwehal” Barneveld during the fair
“Hollandfila” in the Netherlands. You are most welcome.

-

Intensify mutual contacts between philatelists through the communication module, the
Library and by means of intensive contacts with German philatelic associations such
as “Arge Brasilien” and “Arge Latein America”.

-

ELASCA thinks that the participation of dealers and auction houses in its movement is
very important. Stimulating interest in philately is of common importance.

Contribution Internet Members:

€ 12,00 (PayPal possibly).

For English & Dutch speaking members:
Support

€ 25,00 (incl. hard copy bulletin).

Or support us for special projects such as the extension of the Library.

Interested in membership or support? Then contact jan@elasca.eu.

www.elasca.eu
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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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Biedingen lager dan 80% van de taxatie worden niet in behandeling genomen
- 67 -

Nummer
BOD
Opbrengst
van de			
catalogus
BID
Result

Nummer
van de
catalogus

BOD

Opbrengst

BID

Result

Biedingen lager dan 80% van de taxatie worden niet in behandeling genomen
- 68 -

