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Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam
Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl

DE 76ste VEILING VINDT PLAATS OP
VRIJDAG 9 DECEMBER EN ZATERDAG 10 DECEMBER 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 22 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
- 1 -

unmounted mint
mint hinged
unused without gum
very fine (VF)
fine, almost VF (F-VF)
average/good (faults)
cover/entire
estimate

INDELING VAN DE 76ste VEILING
EERSTE ZITTING 76ste VEILING VRIJDAG 9 december 2016 - 19.00 UUR
Kavel 1 – 538 Nederland en gebieden
539 – 614 Azië
TWEEDE ZITTING 76ste VEILING ZATERDAG 10 december 2016 - 11:30 UUR

(Let op: aanvang gewijzigd!)

615 – 640
641 - 912
				
913 - 1446
1447 - 1751

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 29 november
woensdag 30 november
donderdag 1 december
vrijdag 2 december
zaterdag 3 december
maandag 5 december
dinsdag 6 december
woensdag 7 december

(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 9 december (09:00 - 17:00)
zaterdag 10 december (08:30 - 10:30)
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 9 DECEMBER 2016 IN BRASSERIE WOUDESTEIN
OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR LET OP: AANVANG 19.00 UUR PRECIES
Eerste emissie nrs 1-3 geplaat
				
F		
1 nr.1 diep donkerblauw pl.I-14 cat.200 pr.ex.
40
F		
2 nr.1 diep donkerblauw op dun papier pl.I-17
			cat.200 pr.ex.
40
F		
3 nr.1 blauw pl.I-26 cat.55 pr.ex.
20
F		
4 nr.1 diep donkerblauw op dun papier pl.I-42
			cat.200 pr.ex.
30
F		
5 nr.1 blauw pl.I-43 cat.55 pr.ex.
20
F		
6 nr.1 diep donkerblauw pl.I-53 cat.200 pr.ex.
30
F		
7 nr.1 donkerblauw pl.I-56 cat.55 pracht randstuk 100
F		
8 nr.1 diep donkerblauw pl.I-66 cat.200 breed			randig pr.ex.
50
F		
9 nr.1 donkerblauw pl.I-68 cat.55 breedrandig pr.ex. 30
F		
10 nr.1 diep donkerblauw pl.I-71 cat.200 pr.ex.
35
F		
11 nr.1 blauw pl.I-80 cat.55 pracht randstuk
25
F		
12 nr.1 * met ingedroogde gom diep donkerblauw
			pl.I-92 cat.600 pr.ex.
80
F		
13 nr.1 in paar grijsblauw pl.II-9-10 cat.200 pr.ex. 40
F		
14 nr.1 blauw pl.II-52 cat.130 pr.ex.
20
F		
15 nr.1 donkerblauw pl.II-53 cat.130 pr.ex.
20

1

8

2

9

3

F		
16 nr.1 grijsblauw pl.II-82 cat.100 breedrandig pr.ex.
F		
17 nr.1 lichtblauw pl.III-1 cat.60 pracht hoekstuk
F		
18 nr.1 blauw pl.III-61 cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
19 nr.1 in paar donkerblauw pl.III-78-79 cat.200
			pr.ex.
F		
20 nr.1 blauw pl.III-87 cat.50 luxe ex.
F		
21 nr.1 blauw pl.III-91 cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
22 nr.1 blauw pl.III-97 cat.50 pr.ex.
F		
23 nr.1 lichtblauw pl.V-12 cat.45 pr.ex. met mooi
			“Franco” zonder kastje
F		
24 nr.1 blauw op dun papier pl.VI-25 cat.45
			pracht hoekstuk
F		
25 nr.1 blauw op dik papier pl.VI-28 cat.80
			breedrandig pr.ex.
F		
26 nr.1 in paar blauw op dik papier pl.VI-42-43
			cat.200 pr.ex. op fragment
F		
27 nr.1 * met ingedroogde gom blauw op dun
			papier pl.VI-48 cat.600 pr.ex.
F		
28 nr.2 karmijn pl.I-5 cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
29 nr.2 karmijn pl.I-29 cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
30 nr.2 karmijn pl.I-38 cat.50 pr.ex.

5

4

10

11

7

6

12

13

19

14

20

15

21

16

22

18

17

23
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24

26

20
40
20
40
25
20
20
25
50
20
30
80
20
25
20

F		
31 nr.2 karmijn pl.I-41 cat.50 breedrandig pr.ex.
			(vroege druk 20-02-52)
F		
32 nr.2 karmijn pl.1-50 cat.50 pracht randstuk
F		
33 nr.2 karmijn pl.I-76 cat.50 pr.ex.
F		
34 nr.2 karmijn pl.II-1 cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
35 nr.2 karmijn pl.II-51 cat.50 pracht randstuk
			(Meppel-A)
F		
36 nr.2 rood pl.III-60 cat.40 pr.ex.
F		
37 nr.2 donkerrood pl.III-81 cat.40 pr.ex.
F		
38 nr.2 rood pl.IV-2 cat.35 pr.ex. (luxe kleur)
F		
39 nr.2 rood pl.IV-35 cat.35 pr.ex.
F		
40 nr.2 rood pl.IV-35 cat.35 breedrandig pr.ex.
F		
41 nr.2 rood pl.IV-41 cat.35 pracht randstuk
F		
42 nr.2 rood pl.IV-48 cat.35 breedrandig pr.ex.
			(late druk)
F		
43 nr.2 karmijnroze pl.VII-24 cat.35 pr.ex.
F		
44 nr.2 karmijn pl.VII-74 cat.35 pracht randstuk
F		
45 nr.2 karmijnroze pl.VII-88 cat.35 breedrandig
			pr.ex.
F		
46 nr.2 karmijn pl.VIII-80 cat.60 breedrandig pr.ex.
F		
47 nr.2 rood op dun papier pl.X-31 cat.45 pracht
			randstuk

25

27

28

33

34

35

F		
48 nr.2 rood op dik papier pl.X-49 cat.35 pr.ex.
F		
49 nr.2 rood op dik papier pl.X-54 cat.35 pr.ex.
F		
50 nr.2 rood op dik papier pl.X-55 cat.35
			breedrandig pracht randstuk
F		
51 nr.2 rood op dik papier pl.X-55 cat.35
			breedrandig pracht randstuk
F		
52 nr.3 oranjegeel pos.8 cat.170 pr.ex.
F		
53 nr.3 donkeroranje pos.19 cat.225 pr.ex.
F		
54 nr.3 donkergeeloranje pos.50 cat.450
			breedrandig pr.ex.
F		
55 nr.3 oranje pos.64 cat.200 pr.ex.
				
Franco halfrond stempels
				
F		
56 Amsterdam-A groot (EY.50) op 10 cent pl.I-56
			cat.50 pracht randstuk met compleet stempel
F		
57 Amsterdam-C klein (EY.50) op 5 cent pl.II
			cat.100 pr.ex.
F		
58 Apeldoorn-A (EY.125) op 10 cent pl.I-48
			cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
59 Delft-C groot (EY.50) op 5 cent pl.I-12 cat.55
			pr.ex.

20
25
15
20
25
15
15
20
15
20
20
20
15
15
15
20
25

29

30

37

36

31

32

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
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58

59

15
20
30
25
30
40
40
30

20
20
30
25

62

61

67

74

81

68

75

82

63

69

65

64

70

76

77

83

84

71

78

85

66

72

79

86

73

80

87

93

94

95

100

101

102

103

107

108

109

111

88

90

91

92

96

98

99

104

105

106
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112

113

114

115

KF
60 Eindhoven-B (EY.400) op 15 cent donker			oranje pos.9 cat.225 pr.ex.
200
F		
61 Goor-B (EY.175) op briefstukje met nr.1
			pl.I-3 en nr.2 pl.I-51 cat.105 beide pr.ex.
			met compleet stempel
40
F		
62 Haarlem-C groot (EY.400) op 15 cent oranje
			cat.200 vrijwel pr.ex. met voor dit stempel
			mooie afdruk (schaafplekje a/z)
30
F		
63 Helmond-B (EY.125) op 5 cent pl.I-60 cat.55
			met vrijwel compleet stempel
35
F		
64 Hoorn-A (EY.75) op 10 cent karmijn pl.I-94
			cat.50 pr.ex. met compleet stempel
30
F		
65 Leerdam-A (EY.250) op 10 cent karmijn
			pl.I-78 cat.50 breedrandig pr.ex.
40
F		
66 Maastricht-B type 1a (EY.50) op 5 cent diep
			donkerblauw pl.I-77 cat.200 breedrandig
			pr.ex. met volledig stempel op fragment
50
F		
67 Middelburg-C groot (EY.50) op 10 cent pl.III
			cat.40 pr.ex. met volledig stempel
20
F		
68 Middelburg-C groot (EY.50) op 10 cent pl.IV-81
			cat.35 pr.ex. met compleet stempel
25
F		
69 Nijmegen-A (EY.50) op 10 cent rood pl.IV-1
			cat.35 breedrandig pr.ex.
20
F		
70 Oldenzaal-C (EY.100) op 5 cent pl.IV-96
			cat.45 pracht randstuk met compleet stempel
			op fragment
40
F		
71 Rozendaal-A (EY.125) op 5 cent staalblauw
			pl.I cat.130 breedrandig pr.ex. met vrijwel
			volledig stempel
40
F		
72 Schiedam-B (EY.75) op 10 cent pl.II-45 cat.50
			breedrandig pr.ex.
20
F		
73 Schiedam-C groot (EY.75) op 10 cent pl.V-98
			cat.35 pr.ex. met vrijwel volledig stempel
20
F		
74 Vaals-C groot (EY.200) op 5 cent pl.III-86
			cat.50 pr.ex. met compleet stempel
30
F		
75 Vlissingen-C klein (EY.75) op 5 cent pl.II-54
			cat.130 pr.ex. met volledig stempel
20
F		
76 Venlo-A (EY.100) op 5 cent pl.I-17 cat.50
			pr.ex. met compleet stempel op fragment
25
F		
77 Zaandam-A (EY.75) op 5 cent blauw pl.II-26
			cat.100 pr.ex.
20
F		
78 Zwolle-B (EY.50) op 10 cent pl.I-34 cat.50
			pr.ex. met volledig stempel (vroege druk)
30
F		
79 Langstempel Dragten (EY.100) op 5 cent blauw
			pl.V-20 cat.45 pr.ex. met volledig stempel
50

116

117

118

Puntstempels
				
F		
80 nr.1=Alkmaar op nr.42 cat.75 pr.ex.
25
F		
81 nr.2=Almelo op nr.12 cat.30 pr.ex. (cat.zegel 200) 40
F		
82 nr.3=Alphen op nr.40 cat.250 pr.ex.
75
F		
83 nr.4=Amersfoort op nr.42 cat.50 pr.ex.
20
F		
84 nr.6=Apeldoorn met punt op Port nr.1 cat.300
			pr.ex.
75
F		
85 nr.21=Delfshaven op Port nr.1 cat.30 pr.ex.
15
F		
86 nr.41=Gorinchem op nr.43 cat.50 pr.ex.
20
F		
87 nr.43=Grave op Port nr.2 cat.50 pr.ex.
20
F		
88 nr.50=Hattum op nr.15 cat.125 pr.ex.
40
KF
89 nr.57=’s-Hertogenbosch rood op nr.10 cat.500+
			pr.ex. (volgens ons enig bekende nr.57)
100
F		
90 nr.77=Monnikendam op nr.41 cat.300
75
F		
91 nr.87=Oudenbosch op nr.16 cat.150 pr.ex.
			(cat.zegel 95)
60
F		
92 nr.96=Schoonhoven op nr.40 cat.125 pr.ex.
40
F		
93 nr.99 met punt na cijfer=Sneek op nr.33
			cat.100 pr.ex.
35
F		
94 nr.111=Veghel op nr.17 cat.60 pr.ex.
25
F		
95 nr.117=Waalwijk op nr.36 cat.125 pr.ex.
40
F		
96 nr.122=Winschoten op nr.39 cat.50 pr.ex.
20
KF
97 nr.123=Winterswijk op Port nr.12 cat.100 pr.ex. 35
F		
98 nr.123=Winterswijk op Port nr.2 cat.50 pr.ex. 20
F		
99 nr.129=Zeist op nr.36 cat.60 pr.ex.
20
F		 100 nr.152=Scheveningen op nr.29 cat.150 pr.ex.
			(cat.zegel 150)
60
F		 101 nr.153=Oss op nr.40 cat.40 pr.ex.
15
F		 102 nr.156=Zwijndrecht op nr.37 cat.75 pr.ex.
20
F		 103 nr.167=Druten op nr.39 cat.100 pr.ex.
35
F		 104 nr.168=Rhenen op nr.38 cat.80 pr.ex.
30
F		 105 nr.177=Baarn op nr.34 cat.125 pr.ex.
35
F		 106 nr.193=Venray op Port nr.2 cat.65 pr.ex.
20
F		 107 nr.193-Venray op nr.33 cat.150 vrijwel pr.ex.
			(bot tandje)
25
F		 108 nr.196=Gennep op Port nr.1 cat.75 luxe ex.
			met velrand
25
F		 109 nr.202=Meersen op nr.37 cat.100 pr.ex.
30
KF 110 nr.203=Epe op nr.34 cat.175 pr.ex.
60
F		 111 nr.203=Epe op nr.37 cat.150 pr.ex.
50
F		 112 nr.208=Ootmarsum op Port nr.2 cat.100 pr.ex. 35
F		 113 nr.212=St.Oederode op Port nr.1 cat.100 pr.ex. 35
F		 114 nr.218=Valkenburg op nr.28 cat.100 pr.ex.
40
F		 115 nr.220=Groenlo op Port nr.1 cat.75 pr.ex.
30
F		 116 nr.230=Wassenaar op port nr.7 cat.150 pr.ex. 40
F		 117 nr.236=Breukelen op Port nr.5 cat.100 pr.ex. 35
F		 118 nr.253=Raalte op nr.34 cat.250 pr.ex.
50

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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119

125

133

140

120

163

122

123

130

126

127

129

ex.134

135

ex.136

137

142

144

145

141

148

156

121

150

157

165

151

158

166

152

159

167
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ex.124

131

ex.138

146

132

ex.139

147

ex.153

154

ex.155

160

161

162

168

169

171

172

173

ex.174

175

176

179

170

F		
F		
F		
F		

119
120
121
122

nr.255=Ede op nr.21 cat.100 pr.ex.
nr.255=Ede op nr.19 cat.45 pr.ex.
nr.225=Ede op nr.34 cat.150 pr.ex.
nr.255=Ede op nr.35 cat.35 pr.ex.

Kleinrond stempels
				
F		 123 Francotakje Wormerveer op nr.9 pr.ex.
			met luxe stempel
F		 124 Amsterdam 5 op nrs.85-86 cat.25++ pr.ex.
F		 125 Amsterdam-8 op nr.78 cat.12 pr.ex.
F		 126 Amsterd:-P.C.Hooftstr. op nr.36 cat.25 pr.ex.
F		 127 Amst:-Overtoom op nr.37 cat.37 pr.ex.
KF 128 Arnhem Driek:Dw:str op nr.40 cat.50 pr.ex.
			met luxe stempel
F		 129 Assendelft op nr.37 cat.35 pr.ex.
F		 130 Baardwijk op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 131 Baarle-Nassau op nr.33 cat.12 pr.ex.
F		 132 Bakhuizen op nr.35 cat.65 pr.ex.
F		 133 Bathmen op nr.35 cat.40 pr.ex.
F		 134 Beek (Limb:) op nr.37 en 40 cat.35 pr.ex.
F		 135 Beek bij (Nijmegen) op nr.35 cat.17 pr.ex.
F		 136 Beekbergen op nr.35 en 37 cat.25 pr.ex.
F		 137 Beilen op nr.40 cat.7 luxe ex.
F		 138 Beilen op nr.35 en 38 cat.15 pr.ex.
F		 139 Bemmel en Bennebroek op nr.35 cat.30 pr.ex.
F		 140 Benschop op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		 141 Benthuizen op nr.35 cat.35 pr.ex.
F		 142 Dorenburg op nr.60 cat.67 pr.ex. op fragment
* 143 Dubbeldam cat.35 op p.w.s. uit USA schaars
F		 144 Geldermalsen-STN: cat.27 pr.ex.
F		 145 Giesendam op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 146 ‘s-Gravendeel op nr.35 cat.45 pr.ex.
F		 147 Grootegast op nr.38 cat.25 pr.ex.
F		 148 Hardingsveld op nr.30 cat.80 pr.ex. op fragment
KF 149 Hellendoorn op nr.37 cat.12 pr.ex. met luxe stempel

30
15
40
15

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

ex.177

ex.178

180

ex.181

F		 150 Heijen op nr.38 cat.22 pr.ex.
F		 151 Holwierda op nr.35 cat.40 pr.ex.
F		 152 Lobit (met twee kruizen) op nr.35 cat.50 pr.ex.
F		 153 Loon op Zand op nr.35 en 40 cat.25 pr.ex.
F		 154 Maasbommel op nr.47 cat.45 pr.ex.
F		 155 Maasbracht en Maasland op nr.35 cat.37 pr.ex.
F		 156 Made op nr.35 cat.18 pr.ex.
F		 157 Maren op nr.19 cat.22 luxe ex.
F		 158 Marum op nr.35 cat.15 pr.ex.
F		 159 Midsland op nr.35 cat.35 pr.ex.
F		 160 Neede op nr.19 cat.50 pr.ex. (stomp tandje)
F		 161 Neede op nr.19 cat.50 pr.ex.
F		 162 Nieuw-Weerdinge op nr.60 cat.25 pr.ex.
F		 163 Oudeschans op nr.51 cat.45 pr.ex.
KF 164 Rotterd:-Kralingen op nr.43 cat.37 pr.ex.
			met luxe stempel
F		 165 Schildwolde op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 166 Varik op nr.35 cat.27 pr.ex.
F		 167 Velp (N:Br:) op nr.35 cat.50 pr.ex.
F		 168 Vessem op nr.40 cat.27 pr.ex.
F		 169 Vierlingsbeek op nr.35 cat.15 pr.ex.
F * 170 Vught (hulpkantoor) op p.w.s. met zeer
			vroege datum 17-09-1880 cat.225 vrijwel
			pr.ex. (kaart minimaal scheurtje)
F		 171 Wervershoof op nr.32 cat.40 vr.pr.ex.
F		 172 Wester-Emden op nr.35 cat.135 pr.ex.
F		 173 De Wijk (Dr:) op nr.35 cat.45 pr.ex.
F		 174 Zomeren en Zonnemaire op nr.35 cat.40 pr.ex.
F		 175 Zutphen-Winterswijk op nr.31 cat.27 pr.ex.
F		 176 Zweelo op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 177 Postkantoren (10 st.) op betere waarden
			cat.54 pr.ex.
F		 178 Hulpkantoren (6 st.) cat.88 pr.ex.

15
10
15
15
15
15
10
15
10
15
15
15
10
15
20
10
10
25
15
10
60
15
40
20
20
15
10
35
20

Nederland en gebieden losse nummers
				
F		 179 nr.80 cat.750 pr.ex. met luxe langebalk
			stempel Vlissingen
160
F		 180 nr.101 cat.900 pr.ex.
170
F		 181 nrs.121-131 ** cat.1280 pr.ex. (cert.Vleeming) 350
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ex.182

ex.183

ex.185a

ex.192

ex.185

ex.184

ex.187

ex.193

ex.189

ex.194

ex.195

ex.186

ex.190

ex.197

202

201

200

198
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205a

203a

204

205

F		 182 nrs.130-131 cat.500 pr.ex.
F		 183 nrs.346-349 ** cat.604 pr.ex. (cert.Muis)
F		 184 nrs.474-489 **/* in blok van 4 (3 series **)
			cat.680 pr.ex.
F		 185 nrs.518-534 **/* in blok van 4 (3 series **)
			cat.1440 pr.ex.
F		 185a Port nr.4 type III ** in 2 blokken van 4
			cat.750 pr.ex.
F		 186 Luchtpost nrs.12-13 ** cat.700 pr.ex.
F		 187 Brandkast nrs.1-7 * cat.845 pr.ex.
KF 188 Roltanding nr.32 cat.4500 pr.ex. (cert. NVPH)
F		 189 Roltanding nrs.33-56 **/* in blokken van 4
			cat.1630 pr.ex. enkele waarden vr.pr.ex.
			(Cert. Vleeming)
F		 190 Telegram nr.1 ** cat.550 pr.ex.
KF 191 Telegram nr.7 cat.1600 pr.ex.
F		 192 Telegram nr.7 * cat.1750 zeer fraai ex. met
			kleine gebreken
F		 193 Telegram nr.12 cat.450 pr.ex.
F		 194 Indonesië R.I.S. nrs.3-25 ** cat.730 pr.ex.
F		 195 Curaçao luchtpost nr.18-25 * cat.320 pr.ex.
F		 196 Vervallen
F		 197 Curaçao Port nrs.11-20 cat.235+ pr.ex. met
			minimale plakkerresten

100
80
40
80
80
80
200
1500
250
200
500
100
80
130
30
40

Nederland en gebieden postgeschiedenis
				
F * 198 Complete brief van Texel naar Amsterdam
			met zeldzame 6 stuiver stempel van de
			Texelpost 3-4-1767
40
* 199 Briefomslag uit Marseille 1785 naar Amsterdam 20
F * 200 Complete brief met luxe stempel ‘118 Purmerend’
			naar Hoorn
20
F * 201 R-waardebrief met 30 en 40 cent Veth,
			Rotterdam 1928
30
F * 202 Nederland R-brief gefrankeerd met fl.4.92 w.o.
			2½Gld. “En Face” schaars
30
* 203 Nederland p.w.s. naar Colombo retour
			“received after ship resailed”
20
F * 203a Nederland Consulaire post 1872 van Cowes
			(Isle of Wight) naar Brussel met 6 “penny red”
			schaars
100
F * 204 Krantebandje 1944 met nr.408 naar Zwitserland,
			schaars
10
F * 205 Undercover mail naar 25 Broadway New York
			(13-5-1941)
40
F * 205a Brief Armenraad met Armenwet nr.5 vr.pr.ex. 40

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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206

208

209

207

ex.213

212

211

210
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ex.214

ex.220

ex.221

ex.225

ex.226

ex.216

ex.218

ex.223

ex.224

ex.227

F * 206 Brief met nr.1188 en stempel “...brand in
			brievenbus...”
F * 207 Ned. Indië complete brief 1863 “Amboina
			ongefrankeerd” (W. de Beer nr.80)
F * 208 Ned. Indië brief met enkelfr. nr.13 via België
			naar Nice (1893) mooi stuk
F * 209 Ned. Indië p.w.s. met bijfr. kleinrond Bandil
			en puntstempel 100
F * 210 Ned. Indië poststuk met stempel “buiten
			medeweten ... per luchtpost verzonden”
			binnen Indië schaars
F * 211 Nieuw Guinea R-luchtpostbrief met 2 gld Untea
			van Sentani (29-10-62) zeer zeldzaam
F * 212 Suriname R-brief met nrs.31 en 37 naar
			Dresden met stempel ‘Suriname via Plymouth’

ex.228

40
40
40
40
30
50
40

Nederland en gebieden in enveloppen
				
F * 213 Rotterdam 5 deboursé brieven
100
F		 214 Nederland klassiek met o.a. franco takje
			en dubbelringstempels
20
		 215 Nederland klassiek gemengde kwaliteit met
			hoge cat. w.o. pr.ex. met betere stempels
60
F		 216 Nederland klassiek w.o. mooie stempels op
			Emissie Rijkswapen 1869 en luxe emissie
			1913 pr.ex.
40
		 217 nr.2 (5 ex.) w.o. vierrandige pr.ex.
10
F		 218 nr.4 met gedeeltelijk originele gom en
			luchtpost nr.12-13 ongebruikt
50
F * 219 Nederland puntstempels op brieven 19 stuks
			alle verschillend w.o. betere
75
F		 220 Nederland puntstempels op de 2e emissie
			Port 4 stuks cat.245 pr.ex.
25

ex.219

ex.230

ex.231

F		 221 Nederland puntstempels op 2e emissie Port,
			stempels cat.785 zegels cat.295 merendeel pr.ex. 100
		 222 Drie kaartjes met puntstempels
10
F		 223 Nederland puntstempels op Portzegels
			cat.360 pr.ex.
60
F		 224 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			27 stuks prov. Limburg merendeels pr.ex.
			met luxe stempels
50
F		 225 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			12 stuks prov. Drente merendeels pr.ex. met
			luxe stempels
35
F		 226 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			26 stuks prov. Zeeland merendeels pr.ex.
			met luxe stempels
50
F		 227 Nederland vnl. kleinrondstempels (7 ex.) w.o.
			Meerssen en grootrond Hekelingen op nr.95
30
F		 228 Nederland kleinrondstempels op nr.29 cat.
			zegels 600 en cat. stempels 500 pr.ex.
100
F		 229 Nederland grootrondstempels (19 st.) w.o. betere 20
F		 230 Nederland nr.30 type I en II z.g. Bossche
			tandingen (12 ex.) leuk uitzoek kavel met
			lage taxatie
25
F		 231 Nederland betere zegels * en ** hoge cat.,
			interessante koop
200
		 232 Nederland Portzegels 1881-1887 ca.150 stuks
			in klein insteekboekje w.o. stempels
30
		 233 Nederland nrs.90-92 (*) en 95-98 (*)
			(nagegomd) op insteekkaartjes pr.ex.
30
		 234 Nederland misdrukken, druktoevalligheden en
			versnijding postzegelboekje op 2 insteekkaartjes 30
		 235 Post- en Telegramgids uitgave 1906
30
* 236 Diverse poststukken en prentbriefkaarten w.o.
			aardige frankeringen (57 ex.)
30

- 13 -

ex.237

ex.243

ex.242

ex.245

ex.246

ex.253

ex.255

ex.259

ex.260

ex.262

ex.263

ex.264

ex.265
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239

F * 237 Rode Kruis brieven (2x) 1946 naar Kamp Irene
			en Wilhelmina (1 ex. via Nee Soon Singapore
			doorgezonden)
100
		 238 Prestige boekje nr.27 met dubbele inhoud
			bijzondere variëteit
20
F		 239 Nederland p.w.s. met op achterzijde tekening
			van J.M. Toorop (prachtstuk voor liefhebbers) 200
* 240 Olympische Spelen Amsterdam 1928 7
			poststukken
70
* 241 Drie particulier bedrukte p.w.s. (ca.1880)
30
F * 242 Berlin schipbreuk 8 prentbriefkaarten
20
F * 243 KLM reclame 30-er jaren (3 stuks)
30
* 244 Mededelingen over raketvluchten drukwerk
10
F * 245 Familie correspondentie 1942-1944 (25 ex.)
80
F * 246 Twee telegrammen met vooruitbetaald
			antwoord (1885-1886) schaars pr.ex. tevens
			adreskaart met enkelfrankering nr.27
50
* 247 Nederland poststukken 29 stuks w.o. eerste
			emissie en insteekkaartje met betere zegels
60
* 248 Nederland 1939-1949 10 FDC’s en betere
			frankeringen
70
		 249 Nederland Hangboekjes en Mailers cat.730 pr.ex. 30
* 250 Nederland 1957-1960 onbeschreven FDC’s
			cat.ca (2970) w.o. met uitgegumd adres
			(na te zien)
130
* 251 Nederland 4 FDC brieven E5, E7, E9 en E10
			cat.840 pr.ex.
50
* 252 Nederlandn 4 FDC’s vals
20
F		 253 Nederland en Ned.Indië klassiek 8 kaartjes
			met vnl. stempels w.o. betere op leuke waarden 50
* 254 Ned. Indië 1899, 3 prentbriefkaarten 		
			Soerabaya pr.ex.
30

		 254a Japanse bezetting en iets stempels Ned.
			Indië op 2 stockkaartjes
20
F		 255 Curaçao losse waarden op kaartje w.o. betere 40
		 256 Suriname nrs.130-136 (14 ex.) in
			veldelen cat.510 vrijwel pr.ex.
30
Nederland en gebieden in mappen
				
		 257 Nederland “kerstzegel van Frans Lieshout”,
			speciale uitgifte in 3 vellen van 200, alsmede
			proefvel bloemen van drukkerij Enschede,
			interessant
* 258 Nederland voorfilatelie op poststukken
F		 259 Nederland Emissie 1852 nr.1 (2 st.) en nr.2
			(12 st.) alle geplaat waarbij 6 randstukken en
			pl.V op geribd papier overwegend pr.ex. met
			conservatieve taxatie
F		 260 Nederland emissie 1867 (20 ex.) met o.a.
			aangetekend, langstempels en haltestempels
		 261 Diverse stempels w.o. “Bossche tanding”
			interessant
F		 262 Nederland puntstempels op Emissie 1872 en
			1876 (105 st.) waarbij op leuke waarden
			vrijwel alle pr.ex.
F		 263 Nederland puntstempels op Emissie 1867
			(99 st.) cat. zegels 1400 cat. stempels 1440
			vrijwel alle pr.ex. met veel luxe stempels
F		 264 Nederland puntstempels op Emissie 1869
			(11 st.) cat. stempels 250+ cat.zegels 250
			vrijwel alle pr.ex.
F		 265 Nederland puntstempels op Port nr.1 en 2
			(17 st.) cat. zegels 270 cat. stempels 360

Een parkeergarage bevindt zich tegenover ons kantoor. Afstand slechts tien meter.
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40
10

150
200
50
200
400
75
100

ex.266

ex.268

ex.270

ex.272

ex.271

ex.274

ex.275

ex.282

ex.285

ex.276

ex.277

ex.278

ex.279

ex.295

ex.297
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ex.298

F		 266 Nederland puntstempels op Emissie 1891
			(52 stuks) cat.1030 vrijwel alle pr.ex.
150
		 267 Kleinrond 20 mooie afdrukken w.o. halvering
			5 cent (?)
20
F		 268 Nederland kleinrondstempels (76 ex.) op div.
			emissies w.o. volledige afdrukken
70
		 269 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			(404 ex.) cat.2445 (vlg.inz.) gemengde kwaliteit 70
F		 270 Nederland kleinrondstempels vnl.hulpkantoren
			26 stuks overwegend pr.ex. met volledige
			stempels
70
F		 271 Nederland kleinrond vnl. treinstempels
			39 stuks overwegend pr.ex. met volledige
			stempels
70
F		 272 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			66 stuks prov. Noord-Holland merendeels
			pr.ex. met luxe stempels
150
F		 273 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			77 stuks prov. Zuid-Holland merendeels met
			luxe stempels
150
F		 274 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			35 stuks prov. Utrecht merendeels met luxe
			stempels
60
F		 275 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			52 stuks prov. Overijssel merendeels pr.ex.
			met luxe stempels
100
F		 276 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			25 stuks prov. Groningen merendeels met
			luxe stempels
60
F		 277 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			66 stuks prov. Friesland merendeels pr.ex.
			met luxe stempels
60
F		 278 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			81 stuks prov. Gelderland merendeels pr.ex.
			met luxe stempels
150
F		 279 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			74 stuks prov. Noord-Brabant merendeels
			met luxe stempels
150
* 280 Nederland postgeschiedenis Schagen w.o.
			met klein- en grootrond
20

ex.299

		 281 Nederland plaatfouten op 8 stockbladen
			en 7 insteekkaartjes
60
F		 282 Nederland betere vooroorlogse nrs. mooi
			gebruikt cat.1050 pr.ex.
80
		 283 Nederland op albumbladen w.o. betere zegels,
			alsmede een enveloppe met modern postfris
60
		 284 Nederland telegramzegels nrs.1-6 en 8-12
			cat.905 pr.ex.
200
F		 285 Nederland Port 56 ex. nr.1 en 5 ex. nr.2
			w.o. met lang- en puntstempels cat.ca.950
			gemengde kwaliteit w.o. veel pr.ex.
70
		 286 Port nrs.80a-105a (vert.wm)15 gebruikte
			series cat.675 pr.ex.
30
		 287 Nederland Port op insteekbladen w.o. betere
			zegels en stempels tevens iets Cour de Justice 50
		 288 Diversen w.o. beter materiaal o.a. nr.231 in
			blok van 20
50
289 Nederland fiscaal op bladen
10
		 290 Eerste W.O. 1916-1918 voedselbonnen
			Rotterdam en Maassluis, ca.80 ex. Leuke koop 50
* 291 Twee Franse kranten 1853 met driehoeks			stempels, 4½ en 3 cent . Verplicht 7½ cents
			tarief voor buitenlands drukwerk
50
		 292 Firmaperforaties ca.100 stuks w.o. schaarse ex 20
		 293 Nederland brandbrief uit 1977 met brief van PTT 20
* 294 Diverse poststukken w.o. krant , “stukken
			buiten de post om”, etc. leuke koop
80
F		 295 Beursbelasting ongebruikt 10 cent t/m 500
			gulden (20 stuks) schaars
50
		 296 Ned. Indië veldelen, blokken en paartjes
			postfris op stockbladen tevens veldeel
			Japanse bezetting
60
F		 297 Nederland en Ned.Indië op albumbladen w.o.
			betere stempels
20
F		 298 Ned. Indië Port nr.6 ** in veldelen van 50 stuks
			en tweemaal 10 stuks, waarin 15 ex. type I,
			10 ex. type II, 22 ex. type III en 13 ex.
			type IV cat.450+ pr.ex.
60
F		 299 Ned. Indië vierkantstempels (156 st.) w.o.
			betere en luxe stempels
130

Tijdens de veilingdagen kan eenvoudig en gratis geparkeerd worden voor brasserie Woudestein.
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ex.300

ex.302

306

ex.310

ex.311

ex.312

ex.313

ex.305

ex.304

ex.317
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309

F		 300 Ned. Indië vierkantstempels 68 ex. tevens
			8 andere stempels meest mooie kwaliteit
50
		 301 Nederland, Ned. Indië en Japanse bezetting
			op 2 stockbladen en 5 insteekkaartjes w.o.
			betere zegels, alsmede Spaans Andorra Mi.71 ** 60
F		 302 Ned. Indië 1892-1939 proeven collectie van
			49 stuks mooie koop
200
		 303 Ned. Indië kleine mooi opgezette collectie
			vierkantstempels w.o. 2 poststukken
50
F		 304 Ned. Indië kortebalk spoorstempels (16 ex.)
			cat.SvL.240 w.o. 2 ex. gewaardeerd met R
			zeldzame pr.ex.
200
F		 305 Ned. Indië stempels (16 ex.) w.o. 6 franco
			halfrondstempels op emissie 1870
90
F		 306 Japanse bezetting Java Prangko J19A (Dai
			Nippon O19 ko) cat.€350 pr.ex. (cert.Jakarta
five star)
80
307 Curaçao (ca.1920) fiscaalzegels vanaf 0,05
			compleet vel van 25 stuks
10
		 308 Suriname Port nr.9 zetting E, 2 complete vellen
			met o.a. punt-Port, open lijst en barst, tevens
			kantbemerkingen
50
F * 309 Suriname wisselbrief voor het vrijkopen van
slaven. Na de afschaffing van de slavernij
			(26-01-1864) werden slavenhouders gecom			penseerd. Deze wissel is voor 10.000 gulden
			ter compensatie van 79 slaven. Een uniek
			document // Bill of exchange compensating
			10.000 Guilders for the release of 79 slaves.
			The owner was an Englishman (Thomas
			Green) unique abolition document
600
Nederland en gebieden in albums
en insteekboeken

				
F		 310 Nederland 1852-1951 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek w.o.
			postfris voor de oorlog en ‘back of the book’
			Prachtkoop
1500

F		 311 Nederland 1852-1970 grotendeels gebruikte
			collectie in Importa album met vele betere
			zegels en series met hoge cat.
F		 312 Nederland 1852-2000 (on)gebruikte collectie
			in 3 DAVO albums w.o. betere zegels en series
			tevens aardig ‘back of the book’ met hoge cat.
F		 313 Nederland mooi opgezette en beschreven
			collectie Port en o.a. Armenwet, dienstzegels
			en postbewijs cat.ca.14.000 in overwegend
			mooie kwaliteit
		 314 Nederland 1852-1946 grotendeels ongebruikte
			collectie in Lindner album w.o. betere zegels in
			gemengde kwaliteit en aardig ‘back of the book’
		 315 Nederland 1869-1957 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Importa album w.o.
			nagegomd met hoge cat.
		 316 Nederland 1852-1982 (on)gebruikte verzameling
			in DAVO album met o.a. betere boekjes
F		 317 Nederland 1852-1952 vnl. gebruikt waarin
			mooi klassiek en ‘back of the book’ cat.ca.7500,
			tevens 13 brieven
		 318 Nederland postzegelboekjes 1964-2001
			postfris in ringband met hoge cat.
* 319 FDC’s v.a. E7 w.o. met getypt adres
		 320 Nederland 1987-2010 postfrisse collectie in
			2 DAVO albums en insteekboek tevens iets
			gebruikt Nederland
		 321 Nederland 1960-1976 postfris in blokken
			van 4 in dik insteekboek
		 322 Nederland 1899-2000 ongebruikte resp. post			frisse collectie in dik insteekboek w.o. betere
			zegels en series
		 323 Nederland 1852-1975 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek w.o.
			doubletten en betere zegels met hoge cat.
		 324 Nederland verkoopboek met ongebruikt en
			postfris w.o. van nieuwe gom voorzien
		 325 Nederland postzegelboekjes w.o. snijlijntjes
			en betere nr.9 in album en stockboek
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700
800

900
180
300
100
350
130
80
130
40
80
130
150
90

ex.346

ex.350

ex.378

ex.363

ex.352

ex.359

ex.370

		 326 Nederland en gros in ringband w.o. emissies
			1852 en 1864
* 327 Nederland FDC’s v.a. E2 (met dagtekenstempel)
			hoge cat.
		 328 Nederland 1852-1977 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie met betere zegels o.a.
			Emissie 1923 en roltandingen
		 329 Nederland 1852-1945 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album met
			betere zegels w.o. nagegomd met hoge cat.
		 330 Nederland 1936-1989 merendeels **/* cat.
			(tot 1972) ca.1800 mooie kwaliteit in luxe
			Lindner album
		 331 Nederland 1852-1945 op stockbladen en
			albumbladen in SAFE album w.o. tanding			variëteiten, enkele zegels met roest
		 332 Nederland Eurozegels zonder gom (2e keus) in
			2 insteekboeken met frankeerwaarde ca. 2050
		 333 Nederland 1852-2001 (on)gebruikte collectie
			in 3 DAVO albums w.o. betere zegels

ex.371

130
50
300
300
90
130
100
130

		 334 Nederland 1852-2005 vnl. gebruikte collectie
			in 3 DAVO albums
		 335 Nederland grote voorraad gebruikt v.a. 1852
			in 2 dikke insteekboeken
		 336 Nederland 1852-1993 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Importa album tevens
			map Curaçao en Ned. Antillen
		 337 Nederland 1852-1984 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o. betere
			zegels en veel dubbel verzameld cat.ca.7300
		 338 Nederland 2001-2009 postfrisse collectie in
			2 DAVO albums
		 339 Nederland 1852-1965 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie (ook enkele nagegomd) in
			DAVO album w.o. betere zegels in gemengde
			kwaliteit met hoge cat.
		 340 Nederland postfrisse combinaties in 2 dikke
			stockboeken met zeer hoge cat.
* 341 Nederland FDC’s w.o. getypt 50-er jaren in
			2 albums
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80
180
100
200
200

300
50
80

ex.379

		 342 Nederland postzegelboekjes collectie met
			o.a. nr.9 (13x)
		 343 Nederland 1852-1944 (on)gebruikte collectie
			in DAVO album w.o. betere zegels in gemengde
			kwaliteit met hoge cat.
		 344 Nederland 1852-1959 (on)gebruikte collectie
			in Schaubek album in gemengde kwaliteit
			met hoge cat.
		 345 Nederland 1852-1956 (on)gebruikte collectie
			in DAVO album w.o. betere zegels in gemengde
			kwaliteit met aardig ‘back of the book’
F		 346 Dik stockboek met ongebruikt resp. postfris
			w.o. beter klassiek met zeer hoge cat.
		 347 Nederland 1941-2000 grotendeels onge			bruikte resp. postfrisse collectie w.o. veel
			dubbel verzameld
		 348 Nederland 1852-2001 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 albums w.o. betere
			zegels en series cat.ca.5500 (vlgs. inzender)
		 349 Nederland modern postfris grotendeels
			Eurozegels
F		 350 Nederland 1899-1944 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o.
			nagegomd met hoge cat.
		 351 Nederland 1872-1944 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. nagegomd in DAVO
			album met hoge cat.
F		 352 Nederland 1949-1982 vnl. postfris in DAVO
			album cat.3350 in pracht kwaliteit
		 353 Nederland 1940-2000 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie veel dubbel verzameld
			in 2 Importa albums
* 354 Nederland FDC’s 2002-2010 collectie in 2
			DAVO albums met hoge aanschafwaarde
		 355 Nederland 1852-1990 grotendeels gebruikte
			collectie in insteekboek cat.ca.2500
		 356 Nederland luchtpost ‘back of the book’
			blokken en combinaties in insteekboek w.o.
			betere zegels
		 357 Nederland 1852-1990 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere zegels en series
		 358 Nederland en O.G. */** tussen 1899 en
			1975 w.o. vellen Amphilex nr.886-888
			(21 stuks) in stockboek
F * 359 Nederland stockboek met losse waarden
			waarin 2 echt gelopen brieven Cour de Justice

70
200
250
180
100
90
150
30
150
180
150
130
80
50
60
180
100
30

		 360 Nederland 1872-1979 vnl. ongebruikte collectie 80
		 361 Nederland engros in ringband w.o. ** veldelen 60
		 362 Nederland postfris w.o. Eurowaarden cat.ca.920 30
F		 363 Nederland 1852-1958 ongebruikte resp. post-		
			frisse collectie in DAVO album w.o. betere
			zegels in gemengde kwaliteit
300
* 364 Nederland 2 luxe Importa albums met FDC’s
20
		 365 Nederland 1852-1975 (on)gebruikte collectie,
			vaak dubbel verzameld in mooi Importa album 150
		 366 Combinaties gebruikt in 2 dikke winkelboeken
			met hoge cat.
10
		 367 Nederland stockboek met vnl. veldelen en
			series in aantallen tussen 1930-1960 zowel
			gebruikt als ongebruikt
70
		 368 Nederland 1852-1991 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 albums
130
		 369 Nederland collectie 1852-1990 in 2 DAVO albums 150
F		 370 Nederland stockboek met vnl. ongebruikte
			postzegels w.o. betere waarden
150
F		 371 Nederland 1852-1997 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek w.o.
			betere zegels en series met hoge cat.
400
		 372 Nederland 1852-1945 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album in
			gemengde kwaliteit met hoge cat.
200
		 373 Nederland 1852-1975 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie met betere zegels in
			gemengde kwaliteit
150
		 374 Nederland “Nostalgie in postzegels” in
			speciaal album met 68 velletjes postfris
100
		 375 Nederland in dik insteekboek w.o. betere
			zegels en series
60
		 376 Nederland 1852-1997 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 albums
130
		 377 Nederland Eurozegels zonder gom (2e keus)
			in insteekboek w.o. ‘1’tjes met frankeerwaarde
			ca. 900
40
Nederland en gebieden, postgeschiedenis
en stempels in albums en stockboeken
				
F		 378 Nederland kleinrondstempels Bijkantoren
			(79 stuks) in mooie kwaliteit w.o. betere
			waarden met complete stempels
F		 379 Nederland tussen 1852 en 1940 met o.a.
			veel klassiek met interessante stempels in
			meest goede kwaliteit

All single lots can be viewed online: www.rynmond.com
Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen
op internet: www.rynmond.com
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100
150

ex.380

ex.382

ex.384

ex.387

ex.388

ex.389

ex.391

ex.394
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ex.393

ex.399

ex.399

ex.403

ex.404

ex.400

F * 380 Nederland 37 brieven met Emissie 1891 w.o.
R-brieven combinatiefrankeringen en firma			reclame tevens zegels cat.800
* 381 Nederland en O.G. poststukken grotendeels
			luchtpost in album w.o. oud(er) en beter
			materiaal
F * 382 Nederland stockboek met 67 vnl. R-brieven
			Emissie Bontkraag w.o. mengfrankeringen
* 383 Jamboree 1937 8 kampkranten Leuk
F		 384 Nederland Port v.a. 1894 in stockboek prachtig
			uitzoekkavel met o.a. plaatfouten en tandingen
385 Nederland perfins (ca.800 ex.) en Engeland
			(ca.350 ex.)
		 386 Nederland klassiek in insteekboek o.a. Emissie
			1852 en gedeelte op oudere albumbladen
F		 387 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			(491 ex.) in gemengde kwaliteit in DAVO album
F		 388 Nederland puntstempels (202 ex.) mooi
			opgezette collectie op blanco bladen in
			merendeels luxe kwaliteit
F		 389 Nederland kleinrondstempels (159 ex.) w.o.
			betere en complete stempels
* 390 Diverse poststukken
F		 391 Nederland klassiek (562 ex.) vnl. kleinrond			stempels w.o. mooie volledige afdrukken
			Prachtkoop met lage tax.
* 392 Nederland 1830-1840 8 deboursé brieven
			Leuke koop

80
50
60
30
100
30
130
70
250
150
30
250
150

F		 393 Nederland Port op type en plaatfouten gespe			cialseerde studiecollectie vanaf Port nr.1
90
F		 394 Nederland puntstempels vnl. Emissie 1872 in
			stockboek met veel betere waarden en mooie 		
			stempelafdrukken tevens 3 poststukken
200
* 395 Nederland en Ned. Indië luchtpostbrieven in
			album (60 stuks) tevens iets andere landen
50
* 396 Nederland diverse brieven emissies 1864-1891
			w.o. stempels (ca. 50 stuks) Leuke koop
60
		 397 Nederland Emissie 1872 gespecialiseerd in
			ringband w.o. tandvariëteiten en stempels
60
398 Nederland firmaperforaties (ca.180 stuks)
30
F * 399 Nederland mooie variatie van 111 brieven in
			stockboek w.o. schaars stempelmateriaal in
			overwegend goede kwaliteit
250
F		 400 Nederland zeer gevarieerde stempelcollectie
			vanaf1864 uitgeprijsde waarde ca. €4000 in
			veelal goede kwaliteit
300
* 401 Fiscaalzegels op stuk groot aantal in 2
			stockboeken
30
		 402 Nederland grote collectie plaatfouten en
			druktoevalligheden in vuistdik insteekboek
250
F * 403 Nederland puntstempels vnl. Emissie 1872
			(32 brieven) w.o. met leuke bestemmingen 100
F * 404 Nederland collectie kleinrondstempels op
			merendeels gefrank. poststukken (veel
firmareclame) 105 ex. in meest luxe kwaliteit
			Prachtkoop met conservatieve taxatie
300
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ex.429

ex.426

ex.419

ex.421

ex.438

* 405 Nederland collectie postbladen, p.w.s. en
			verhuiskaarten in 2 Leuchtturm albums
* 406 Nederland collectie p.w.s. w.o. betaald antwoord
* 407 Nederland poststukken in album met grotendeels oud materiaal w.o. voorfilatelie
		 408 Plaatfouten in 2 dikke stockboeken w.o.
			nog niet gevonden ‘foutjes’ ca.1000 stuks
			Na te zien

80
50
60
60

* 409 Nederland posthistorie met bestemming
			Den Haag in ringband (93 st.)
30
* 410 Nederland 80 poststukken met port belast in
			album w.o. oud(ere)
40
		 411 Puntstempels in insteekboekje (ca. 360 stuks) 100
		 412 Nederland cijferzegels 1876-1894 in insteekboek 30
		 413 Nederland stadspost in 4 insteekboeken
			(ca. 1200 items) w.o. brieven
100
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* 414 Nederland oude poststukken in FDC-boekje
			(25 stuks) w.o. Eerste Emissie

20

Nederlandse gebieden in
albums en stockboeken

				
		 415 Nederlandse O.G. 1864-1975 grotendeels
			gebruikte collectie w.o. betere zegels
150
		 416 Nederlandse O.G. grotendeels gebruikt in
			Importa album w.o. betere zegels
70
		 417 Nederlandse O.G. 1864-1975 (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie in DAVO album w.o.
			dubbel verzameld en betere zegels
150
		 418 Nederlandse O.G. (on)gebruikte resp.
			postfrisse in 2 albums w.o. betere zegels
			en series met hoge cat.
130
F		 419 Ned.Indië, Nieuw guinea, Curaçao en Suriname
			vnl. gebruikt v.a. 1864 cat.4665 mooie kwaliteit 200
		 420 Ned. Indië, Nw. Guinea en Suriname 1870-1975
			ongebruikte resp. postfrisse restantverzameling
			w.o. betere zegels tevens iets Japanse bezetting 130
F		 421 Ned. Indië ca. 130 langstempels
40
		 422 Ned. Indië op kaartjes w.o. veel postfris in
			SAFE ringband tevens stockblad met 3 velden
			w.o. Japanse bezetting
130
		 423 Indonesië Wener drukken in album w.o.
			enkele poststukken
30
		 424 Ned. Indië en Curaçao 1870-1970 in DAVO album 150
		 425 Ned. Indië, Curaçao en Suriname gebruikte
			voorraad in 2 stockboeken w.o. beter klassiek 100
F		 426 Ned. Indië, Suriname en Curaçao v.a.
			1870 **/* cat.1450 in mooi kwaliteit
80
		 427 Ned. Indië in 5 stockboeken w.o. Weense drukken 30
		 428 Ned. Antillen 1949-2001 grotendeels postfris
			in DAVO album tevens Suriname 1935-1975
			in DAVO album
150
F		 429 Curaçao vnl. ongebruikte collectie v.a. 1873
			met Luchtpost en Port cat.ca.3600 in over			wegend mooie kwaliteit
300
* 430 Aruba FDC’s 1986-2005 in Importa album
20
		 431 Aruba 1986-2009 postfris, daarbij stockboek
			Nederland
30
		 432 Suriname 1873-1973 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie
60
Nederland en gebieden in dozen
				
		 433 Nederland postzegelboekjes postfris w.o. oudere,
			alsmede postzegelmapjes postfris in doos
50
		 434 Mapjes 1982-2012 hoge frankeerwaarde
180
		 435 Nederland 1923-2001 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in 4 albums en kistje
100
		 436 Nederland 1944-1980 engros doos met 3 stock			boeken alsmede 2 insteekboeken Indonesië
50
* 437 FDC’s w.o. 50-er jaren en onbeschreven in
			7 albums en boekje
50
KF 438 Nederland grootrondstempels grote collectie
			in 7 dikke insteekboeken met ca.3500 postkan			toren en ruim 5800 hulpkantoren, waarbij veel
			betere stempels op verschillende waarden
			verzameld. Imposant geheel met goede mo			gelijkheden voor verzamelaar en detaillist
5000

		 439 Drie albums/insteekboeken, zakjes 70-er jaren 10
		 440 Nederland 1852-1999 doos met 5 albums en
			2 enveloppen w.o. betere series
200
* 441 Nederland en Indonesië doos met 2 stock			boeken, FDC album en 2 doosjes w.o.
			veldpost modern
50
		 442 Nederland doos met 3 albums en 10 stockboeken
			w.o. klassiek en postfris o.a. 50-er jaren
80
		 443 Nederland en O.G. verhuisdoos met 7 albums w.o.
			postzegelboekjes, klassiek en betere zegels 130
		 444 Nederland verhuisdoos met 9 albums en
			insteekboeken
50
		 445 Nederland doos met jaarsets 1993-2015 en
			iets Zwitserland **
200
		 446 Nederland collectie in 4 DAVO albums v.a.
			1852 w.o. stempels en album FDC’s
200
		 447 Postzegelboekjes ca.500 ex. w.o. betere ex.
			etc. na te zien
100
		 448 Nederland Eurozegels en velletjes in doos
200
* 449 Nederland doos met 6 albums, albumbladen
			en 2 mappen w.o. betere zegels en post
			(waarde) stukken w.o. luchtpost
60
		 450 Nederland in verhuisdoos met 9 albums w.o.
			ouder materiaal
130
* 451 Nederland Bontkraag brieven (ca. 400 ex.)
			en ‘Vellinga’ (2x)
40
		 452 Mapjes 1982-2012 en enkele jaargangen,
			hoge frankeerwaarde
180
		 453 Nederland doos met 5 dikke insteekboeken
			met veel postfris, hoge cat.
50
* 454 Nederland FDC’s tussen E8 en E428 doos
			met 6 albums
60
		 455 Nederland en koloniën in 8 albums/stock			boeken met enorme cat.
130
		 456 Nederland verhuisdoos met 9 albums w.o.
			rood Leuchtturm album met beter materiaal 150
* 457 Nederland en O.G. bijzondere vluchten en
			veldpost doos met 5 albums
60
		 458 Nederland doos met 4 albums, 3 stockboeken
			en insteekboekje, tevens iets Luxemburg
50
* 459 Nederland FDC’s doos met 5 albums en
			ringbandje w.o. 50-er jaren, hoge cat.
70
		 460 Nederland in 7 albums w.o. FDC’s 50-er
			jaren en betere zegels
130
		 461 Verhuisdoos met stockboeken w.o. Eurozegels 50
* 462 Nederland FDC’s 1965-2014 doos met albums
			w.o. doubletten Hoge aanschafwaarde
130
		 463 Nederland in 5 albums w.o. betere zegels
130
		 464 Doos met 13 albums en stockboeken cat.ca.
			14500 w.o. met veel 50-er jaren postfris
100
		 465 Nederland en OR doos met nieuwtjes alsmede
flinke voorraad Port Betaald zegels
60
* 466 Nederland maximumkaarten engros 1951			1985 in doos
50
		 467 Nederland klassiek vnl. emissie 1867 en 1872
			w.o. veel paren, interessant voor tandingen
			en stempels
150
		 468 Nederland betere zegels op kaarten
100
		 469 Nederland kistje met ruim 1000 drukwerk
			rolstempels op nrs.50 en 51
100
		 470 Nederland doos met vele duizenden zegels
			van klassiek tot modern
60
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ex.492

ex.496

ex.497

ex.525

ex.530

		 471 Nederland postzegelboekjes engros in doos
			vanaf nr.3 w.o. nr.9
		 472 Cijfer 2½ ct. (ca. 3000 ex.), korte en lange			balkstempels etc.
		 473 Nederland plaatfouten doos met insteekboekjes
			en insteekkaartjes w.o. betere, tevens iets
			Ned. Indië plaatfouten.
		 474 Kinderblokken Guldenzegels (ca.350 stuks)

50
50
60
10

		 475 Nederland modern in vellen en veldelen doos
			met 11 mappen w.o. “koetjes”
* 476 Nederland post- en postwaardestukken
			alsmede FDC’s in doos w.o. oud(ere)
477 Nederland perfins in doos met ca. 1000 stuks
		 478 Nederland doos met zeer veel postfrisse
			guldenzegels hoge cat.
* 479 FDC’s w.o. 50-er jaren en boekjes
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60
50
50
50
50

* 480 Nederland p.w.s. in album en los in groot aantal 20
		 481 Nederland postzegelboekjes in sigarendoos
			w.o. betere ex.
60
* 482 Nederland en Ned. Indië oude poststukken in
			doosje
50
		 483 Nederland schoenendoos met postzegelboekjes
			in zeer groot aantal
50
* 484 Nederland militaire R-stukken (speciaal tarief)
			retour gestuurd (27 ex.)
70
* 485 Nederland 1890-1895 28 kranten met ½ct.
			en 1ct. gefrankeerd
100
* 486 Nederland 24 poststukken w.o. N.R. spoorweg 100
* 487 Nederland en koloniën ca. 130 luchtpoststukken 170
		 488 Nederland winkelvoorraad postzegelboekjes
			in 2 dozen w.o. nr.6 (ca. 110x) en nr.9
			(ca.160x) verder telblokjes variëteiten etc.
			In totaal 1894 items Prachtkoop
400
		 489 vervallen
490 Ned. Indië doosje met flink aantal zegels los
			en op pakketkaart- fragmenten
60
		 491 Nederland postzegelboekjes gebruikte
			winkelvoorraad
50
F		 492 Nederland Emissie Veth collectie korte en
			langebalkstempels (ca. 650 ex.)
60
		 493 Nederland frankeergeldig ca.€ 820 (tellijst
			bij kavel) w.o. boekjes
450
		 494 Nederland persoonlijke zegels compleet in
			origineel album (500 eentjes) frankeerwaarde
			€ 365
180
* 495 Ned. Indië voorfilatelie brieven en voorkantjes
			in diverse kwaliteit Interessant voor stempels 50
F * 496 Nederland oude veilingzegels w.o. betere
			brieven en zegels Zeer leuke koop
300
F		 497 Nederland diverse series op kaartjes w.o.
			veel nagegomd maar hoge cat.
500
		 498 Nederland verhuiszegel nr.1672 en 1706 in
			complete velletjes met kaarten (22 stuks)
			cat.ca.310 schaars in originele verpakking
60
		 499 Nederland modern in doos met stockboek,
			postzegelmapjes en los materiaal
50
		 500 Nederland modern w.o. Euro zegels
60
* 501 Nederland en O.G. doos met poststukken
			en FDC’s w.o. veldpost Leuke koop
50
		 502 Nederland doos met album en 6 insteekboeken
			w.o. oud(er)
50
		 503 Nederland frankeerstempels doos met
			honderden stuks
10
		 504 Nederland 1864-1983 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 7 albums en insteekboek
			w.o. aardig 30- en 50-er jaren
130
		 505 Nederland 1966-2001 in 2 DAVO albums
			en Ned. Antillen 1950-1986, tevens 3 lege
			DAVO albums
70
		 506 Nederland en Indonesië verhuisdoos met 4
			albums w.o. betere series, 4 stockboeken,
			mapjes en losse FDC’s
80
		 507 Nederland postzegelboekjes postfris engros
			in doos met 3 doosjes w.o. nr.9
50
		 508 Nederland doos met 17 jaarsets w.o. Eurozegels
			alsmede enveloppen
60
		 509 Nederland doos met 5 insteekboeken w.o. postfris 50

		 510 Nederland doos met 7 albums en insteekboekje
			w.o. postfris en iets aan plaatfouten
50
		 511 Nederland in 8 stockboeken en boekjes
60
		 512 Nederland doos met 3 DAVO albums en diversen 50
* 513 Nederland in 12 stockboeken, map, 3
			enveloppen en stapel FDC’s
50
		 514 Nederland 10 stockboeken en albums w.o.
			velletjes, doosjes etc.
50
		 515 Verhuisdoos met 8 albums/stockboeken
			met hoge cat.
150
		 516 Nederland, Nw. Guinea en Indonesië doos met
			3 albums, 5 stockboeken en insteekboekje
60
* 517 Nederland en overzee poststukken w.o.
			oude(re) en FDC’s in volle verhuisdoos,
			tevens iets buitenland Leuke koop
180
		 518 Nederland doos w.o. proeven en variëteiten
			alsmede Maluccu Selatan zegels
50
		 519 Nederland en overzeese gebieden doos met 4
			albums, losse FDC’s en specialiteiten catalogus 50
		 520 Nederland doos met kaartjes w.o. klassiek,
			zegels met velrand waarop plaatnrs. en stempels 60
* 521 Nederland Eerste Dag bladen 1981-2011 in
			doos met 9 albums Hoge aanschafprijs
80
		 522 Nederland doos met insteekkaartjes w.o.
			betere zegels, zakjes en FDC’s w.o. betere
			ex. Leuke uitzoekpartij
100
		 523 Nederland doos met 4 albums en ringband w.o.
			betere zegels en series, hoge cat.waarde
250
		 524 Nederland (on)gebruikte en postfrisse collectie
			in 10 albums/stockboeken hoge cat.
150
F * 525 Nederland FDC’s 1950-2001 collectie in doos
			met 5 albums Hoge cat.
350
		 526 Nederland 1852-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in doos met 4 DAVO
			albums w.o. betere series, tevens dubbel
			verzameld cat.ca.8200
200
		 527 Nederland en O.G. doos met 4 albums,
			waarvan 2 leeg, met grotendeels ongebruikt
			resp. postfris materiaal
130
		 528 Nederland postzegelmapjes 1982-2010 postfris
			in doos met 9 albums Hoge aanschafprijs
150
		 529 Nederland doos met insteekboek, map, album			bladen en doos w.o. Eurozegels postfris
50
F		 530 Nederland Emissie 1923 collectie korte en
			langebalksstempels (ca. 300 stuks) Kleine
			prachtkoop
60
		 531 Nederland en Ned. Antillen doos met 3 mappen
			en albumbladen w.o. betere zegels
80
		 532 Guldenzegels in mapjes en doosjes, zeer
			hoge cat.
40
		 533 Nederland Motief Rembrandt in 6 speciale albums 50
		 534 Nederland verhuisdoos met 14 boeken w.o.
			blokken van 4
100
		 535 Nederland en koloniën in 11 Davo albums en
			stockboeken w.o. betere series
200
* 536 Nederland FDC’s en speciale brieven doos
			met 4 albums en 2 schoenendozen
50
		 537 Nederland nr.449-453 ** in complete vellen
			(plaatfouten?) cat.380
50
		 538 Nederland nr.90 (plaat 4) in compleet vel
			met plaatfouten cat.274
50
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539

540

541

542

543

544

ex.545

ex.546

ex.547

549

550

Asia single items

				
F		 539 China SG.1 (broken frame top left corner)
			cat.£500 F-VF small faults
F		 540 China S.G.8 (Chan nr.5) (*) no gum cat.
			£1100 F-VF (brown spot)
F		 541 China S.G.88 (Chan 87) (*) cat. £500 VF
			without gum

100
200
100

ex.548

551

F		 542 China S.G.88-89 (Chan 87-88) cat. £500
			F-VF with some small brown spots
200
F * 543 PRC Postal Stationary from Hupei Province
			1955. The stationary is probably nr.50/51
			overprinted and stamp added (Yang SC3-23)
			mixed postage to the Netherlands very rare /
			low estimate
100
F		 544 PRC Yang C50MS (Mi.block 6) cat. $180
(Mi.150) very fine used
50
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552

553

554

559

556
558

F		

555

ex.560

545 PRC Yang C104 (Mi.786-87) ** (NH) cat. $25
(Mi.160) very fine NH
F		 546 PRC Yang S38 (Mi.534-45) * (hinged) cat.
$320 (Mi.950) very fine mint
F		 547 PRC Yang S57 (Mi.744-59) cat. $150 (Mi.350)
very fine used
F		 548 PRC Yang S59 (Mi.736-38) ** (NH) cat. $75
			(Mi.170) VF
F		 549 PRC Yang MS T28 (Mi.block12) ** cat.$240
			(Mi.900) VF NH
F		 550 PRC Yang MS T41 (Mi.block19) ** cat.$800
			(Mi.2800) VF NH
F		 551 PRC Yang T46 (Mi.1594) cat.$80 (Mi.400)
			VF used
F * 552 Hong Kong incoming mail from Soerabaja
			with a.o. “passed by censor” sent on by
			private post (?)
F * 553 Japan 1881 FC.5 with ‘Nagasaki’ cds and on
			back 3 transit canc. incl. ‘postal agency Shanghai’
			very rare but in very average condition
F * 554 Japan postal stationary ‘Yokohama Chess
			Club’ 1891 uncommon and desirable

50
100
70
20
250
800
200
60
10
30

F		 555 Korea Mi.82 (litho) ** cat.400 VF
F * 556 Kouang-Tcheou-Wan 1909 PRC sent via Hong
			Kong to Natal returned to Fort Bayard
KF 557 Siam Mi.206d */** (left stamp hinged)
			imperf. right wing. VF and scarce
F
558 Siam nr.212 in pair with c.d.s. “Court Office”
			VF and scarce
F * 559 Taiwan cover to internment camp from
			Engeland via Red Cross Tokyo (1943)
F
560 Taiwan Mi.137-142 (*) cat.450 very fine mint

40
40
80
20
60
80

Asia small lots
				
		 561 China PRC in little booklet with better sets
			approx. 150 stamps used, also 4 maximum
			cards
100
562 PRC used complete sets incl. fishes, flowers
(both), landscapes and butterflies (incomplete
			Mei Lang Fang, 5 values) mixed condition
100
		 563 China PRC Cultural revolution 18 used
			stamps Mi.cat.ca.1000
100
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ex.565

ex.564

ex.567
ex.569

ex.566
ex.570

ex.571

ex.573

ex.579

ex.581
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ex.597

ex.595

ex.597

ex.597

F		 564 China on 2 stockcards incl. 3 large Dragons
			(repaired) and 7 Smal Dragons (please ask
			for scans)
F		 565 China PRC M/S T37, T54, T2, T79 and SB10
			all in VF fresh condition
F * 566 China, Japan and 3 ppc’s of Java line, some
			Hong Kong stamps with canc. etc. interesting lot
F * 567 PRC 9 covers incl. very scarce ones (please
			ask scans)
		 568 China on black stockcards incl. Mi.209 ($20)
F * 569 Austrian Levant 4 ppc’s form Jerusalem to
			Kouang-Tcheou rare
F * 570 Russian P.O. in Wladiwostok 5 ppc’s sent to
an officer in Kouang-Tcheou transits Hong
			Kong, Shanghai, Moukden I.J.P.O etc. very
			rare group (please ask for scans)
F * 571 Hong Kong Treaty ports PPC and stationary
			incl. Liu Kung Tau. Hoihow, Hankow etc.
			(14 items)
* 572 Japan Tienstin I.J.P.O. 4 ppc’s philatelic
			(please ask for scans)
F		 573 Japan ca. 85 stamps with interesting cancellations
* 574 Siam incoming ppc from Malang, transit
			Singapore and c.d.s. Bangkok 1918, scarce
* 575 Asia 31 ppc’s mostly Indo-China ca. 1910
* 576 Two p.o.w. items from Holland to N.E.I./Siam
			via Japan and Saigon very rare but in bad
			condition (scans on request)
* 577 Picture postcards to Kouang-Tcheou (3 items)
			one with transit Hong Kong
Asia in folders
				
		 578 China on stockcard with lots of Coiling Dragons
F		 579 China 1878-1990 collection on album leaves
			incl. 3 large dragons, PRC landscapes hinged etc.
		 580 China, Manchukwo en Korea hundreds of
			stamps on stockcards
F		 581 China 1878-1930 collection on album leaves
incl. first issues, Dowager to 24 Cand.etc.
			(please ask scan)

300
200
100
150
70
80

200
500
80
100
30
50
20
30

150
800
100
1000

* 582 Japan 1900-1920 6 souvenir sheets with
			forgeries etc. sold to tourists, one from China
			(more rare) and one from Korea, funny lot
Asia in albums and stockbooks
				
		 583 China 2 stockbooks with Taiwan, PRC etc.
		 584 China in stockbook incl. some better used PRC
		 585 China in 2 stockbooks all periods (ca.2000
stamps) diff. used and mint
		 586 China stockboek with Coiling Dragons,
			interesting covers etc.
		 587 PRC 1981-2002 ca.350 complete sets mostly
used (c.t.o.) fine lot
		 588 PRC modern stamps NH 1993-2010 almost
			complete
		 589 Literature ‘The Shanghai Postal System’
			by Charles Dougan
		 590 China stockbook with Coiling Dragons, Junks,
			Sun Yat Sen etc.
		 591 China incl. P.R.C. used collection in 2 big
			stockbooks
* 592 Taiwan 60-ties unused stationary (ca. 220
			items) very high cat.
		 593 Japan 1871-1960 mostly used collection in
			stockbook incl. better stamps
		 594 Japan 1900-1980 used collection in 4 selfmade
			albums high cat.
F
595 Macao 1884-1994 mostly very fine (un)used
			and NH collection in 3 Lindner albums. Older
			issues are used or unused with hinge, from
			ca. 1950 almost complete NH Mi.cat.ca.11000

20

50
100
200
80
50
200
20
50
80
40
150
150

800

Asia in boxes
				
		 596 Japan Sa.201 (600 ex.) and Sa.209
			(100 ex.) cat.44.000+ Yen VF lot with
			canc. interest (please ask scans)
100
F * 597 Asia box with covers incl. China, Hong Kong,
			Strait Settlements etc. (ca. 150 ex.)
			Interesting lot
600
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ex.600
ex.601

ex.601
- 32 -

ex.599

ex.609

ex.608

		 598 China PRC box with stock cards, album leaves,
			2 stockbooks and FDC’s with a lot of material 60
F		 599 China 1880-1940 8 old clubbooks with better
			stamps almost all in F-VF quality (only red
revenue 4 cts. small thin) very fine fresh lot
			(please ask scans)
1500
F		 600 PRC 15 big and small stockbooks with mainly
very fine NH 1975-1980 mostly N, I and T
sets in small quantity, fine lot
1000
F * 601 China original photo’s, photocards of Shanghai,
			Beijing, Hangkow etc. (71 ex.), also Japan (26
			ex.) in beautiful old box, taken on holidays in
			the 20-ties
200
		 602 Asia incl. PRC, Hong Kong stamps and covers 150
* 603 China, Hong Kong en Laos FDC’s, modern
			M/S NH etc. high cat.
150
* 603a Box PRC with modern max. cards, presentation
			books, colourful lot
50
		 604 China on albumleaves incl. small Dragons
10

* 605 Siam and Thailand ca.60 items of postal history
		 606 Taiwan ca. 140 NH M/S mostly 80-ties and 90-ties
		 607 Japan box with better stamps, covers and
			better FDC’s
F		 608 Japan box with album sheets incl. original
			classic stamps, forgeries, good cancellations,
			postal history, some MIHON etc.
F		 609 China in 2 stockbooks and on black cards
			incl. better stamps
		 610 Japan in box with 6 albums/stockbooks
			incl. better stamps, face value etc.
		 611 Japan box with 5 albums en stockbooks
		 612 Japan box with stockcard and presentation
			sheets incl. forgeries, also some Corea on
stockcards and Siam fiscals
		 613 PRC 1988-1998 NH, some older issues,
			South Korea and CEPT FDC’s
* 614 PRC modern FDC’s cat.ca.850 Euro (Michel)

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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100
100
250
400
500
300
60
50
200
60

650

615

641

ex.646

ex.655

642

ex.647

644

ex.648

ex.656

ex.649

657
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653

ex.658

662

661

ex.645

ex.663

ex.654

659

ex.664

TWEEDE ZITTING
MUNTEN, ENGELAND & GEBIEDEN,
EUROPA, DIVERSEN EN DOZEN
ZATERDAG 10 DECEMBER 2016 IN BRASSERIE
WOUDESTEIN OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR
AANVANG 11:30 UUR PRECIES
Munten, bankbiljetten en prentbriefkaarten
F * 615 Delfshaven 1890 fotokaart Diligence zeer schaars 20
		 616 Bankbiljet honderd Gulden 1953 nr.121-1
			cat.400 vrijwel Unc.
50
		 617 Obligaties van de gemeente Rotterdam 39
			stuks, alsmede 2 Mexico
10
		 618 Scheepvaart in 4 boeken w.o. prentbriefkaarten 20
		 619 Muntenalbum Juliana 1948-1980 vrijwel compleet 20
		 620 Munten in 2 ringbanden grotendeels Nederland
			w.o. zilveren
30
* 621 Prentbriefkaarten buitenland w.o. aardig
			Boekarest
10
		 622 Album ‘Notgeld’ ca. 500 stuks
60
* 623 Oude prentbriefkaarten (ca. 68 stuks)
20
* 624 Prentbriefkaarten grotendeels zeer oude
			(ca. 55 stuks) in album w.o. Friesland
30
* 625 Prentbriefkaarten dorps- en stadsgezichten
			in 2 albums (168 ex.) w.o. zeer oude ex.
50
		 626 Duits Noodgeld in album (ca.150 stuks)
20
* 627 Duitsland ca. 120 prentbriefkaarten
10
* 628 Prentbriefkaarten Gelderland ca. 400 stuks
30
		 629 Prentbriefkaarten in ringband en album w.o.
			Napoleon, tevens twee andere boeken met
			plaatjes
30
* 630 Prentbriefkaarten Frankrijk doos met ca.300 stuks 50
		 631 Munten, bankbiljetten en medailles in doos w.o.
			locale bankbiljetten Texas, leuke uitzoekpartij 60
		 632 Zilverbonnen 1941 (49 ex.), 2½ gld (11 ex.),
			10 Gulden biljetten (9 ex.), buitenlands papier			geld en munten w.o. Hamburg 32 Schilling
			(1800) en Portugal 400 Pesos (1782) in zeer
			fraaie staat etc.
150
		 633 Nederland munten 40 stuks met misslagen
60
		 634 Bankbiljetten en munten w.o. ca. €50 “koersgeld” 50
		 635 Doos met munten Nederland w.o. zilver,
			bankbiljetten en ca. €100 aan 5 en 10 Euro			stukken wettig betaalmiddel
100
* 636 Prentbriefkaarten kerken ca.200 stuks
			grotendeels oude(re)
50
* 637 Prentbriefkaarten dorps- en stadsgezichten
			grotendeels oud(ere) stadsgezichten ca.125
			stuks in doos
50
* 638 Rotterdam ca. 175 prentbriefkaarten serie
			vervlogen jaren
60
* 639 Prentbriefkaarten buitenland
10
		 640 Diverse munten in doos w.o. enkele betere ex. 40

Engeland en gebieden losse nummers
				
F
641 Engeland S.G.403 cat. £1400 pr.ex. (very fine
			used)
350
F		 642 Engeland SG.X883 ** cat.£325 pr.ex. (very
fine imperf. pair)
80
* 643 Engeland 1944 brief met label “Return to sender” 20
F		 644 Bechuanaland SG.110 * cat.£300 pr.ex.
80
F		 645 Brits Antarctica SG.1-15 ** cat.£145 pr.ex.
(fine unm.mint)
40
F		 646 Brits Oost-Afrika S.G.80-85 ** cat. £375
pr.ex. (very fine mint)
100
F		 647 Cook Islands SG.118-121 * cat.£250 pr.ex.
80
F		 648 Gibraltar SG.82, 83 en 85 cat.£197 pr.ex.
(very fine mint)
70
F		 649 Gibraltar SG.102-107 * £256 pr.ex. (very
fine mint)
80
F * 650 Gibraltar 1736 with “...Andalucia...” to
			Amsterdam
150
* 651 Gibraltar 1843 via S.Roque naar Schiedam
70
* 652 India 1933 airmail env. from Neth. to hotel
			in Calcutta (10 delivery attests) with
			“Dharamtala” c.d.s (10x)
20
F		 653 Kenya Uganda en Tanganyika S.G.123 *
cat. £325 pr.ex. (very fine mint)
100
F
654 Malta SG.34-35 * cat.£145 pr.ex. (very fine mint) 50
F		 655 Mauritius S.G.276-290 ** cat. £75 pr.ex.
			(unm.mint)
30
F		 656 New Guinea SG.150-162 * (missing nr.159)
cat. £425 pr.ex. (very fine mint)
100
F		 657 Nieuw Zeeland S.G. F190 cat. £450 pr.ex.
100
F		 658 Penang S.G.28-43 ** in paren cat. £140
pr.ex. (very fine unm. mint)
50
F
659 Perak SG.J253 * cat £70 pr.ex. (very fine mint) 20
KF 660 Perlis S.G. nrs.7-27 **/* in hoekblokken van
4 met plaatnr. cat. £640 ++ pr.ex. (very fine
			blocs of 4 with 3 ex. unm.mint, all with plate
			nr. some with 2 plate nrs.)
150
F * 661 Pahang 1938 airmail cover with 67 cts postage
			from Tanakawat (Cameron Highlands)
50
F
662 Queensland S.G.3 cat. £800 pr.ex. (very fine
			used)
100
F		 663 Saint Helena S.G.114-123 * cat. £425 pr.ex.
(very fine mint)
130
F		 664 Seychelles S.G.158-172 ** (NH) cat. £90
			pr.ex. (unm.mint)
30

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.685

ex.686

ex.687

ex.691

ex.693

ex.694

F		 665 State of Seiyun S.G.68-76 ** in blok van
			4 met zwarte i.p.v. rode overdruk cat.ca.
£450+ (Mi.600) pr.ex. (very fine mint)
F		 666 Zuid West Afrika SG.49-54 * cat.£180+ pr.ex.
			(VF mint SG.54 is variety 16½ mm) rare
F		 667 Zuid West Afrika S.G.57 * cat. £95 pr.ex.
(very fine mint)
F		 668 Zuid West Afrika SG.74-87 * cat.£225 pr.ex.
			(VF mint)
F		 669 Zuid Australië S.G.163A (*) no gum cat.
			£1200 pr.ex.
KF 670 USA Scott 9X1 ACM connected 4 nice
			margins with original gum cat. $1500++
			a rare stamp

100
100
30
70
100
300

Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in enveloppen
				
		 671 Engeland klassiek met hoge cat.
20
		 672 Engeland in 2 stockboekjes met zeer hoge
			cat. (ca. £12000?)
200
F * 673 Engeland 4 voorfilatelistische poststukken
			w.o. Port
40
		 674 Engeland klassiek met hoge cat. (ca. £2000) 20
* 675 Engeland diverse poststukken
50
* 676 Guernsey 1812 complete letter to London
100
		 677 Australië stamp booklet S.G.8B24 cat. £850
(missing panes) spacefiller
10
		 678 Bangkok S.G.15, 17 en 21 used and mint
			cat. £250 average small faults but original
30
F * 679 Brits India 8 ppc (1900-1901) from Bombay
			to Germany scarce (alle with 1 Anna postage) 100

F		 680 British Morocco Agencies Lp-brieven 1932			1935 met mooie frankeringen w.o.
			Seahorse (16x)
250
F * 681 Cyprus FDC met S.G.188-202 (Mi.cat. €500)
pr.ex. (very fine)
80
F		 682 Canada 1926-1930 Eerste Vluchtzegels w.o.
			betere ex. (8 st.)
70
F		 683 Ceylon S.G.386a/394c (5 stamps) * cat.
			£1100 vrijwel pr.ex. (some brown gum)
100
F		 684 Canada private commercial airlines 20 stuks
			in zakjes, zelden aangeboden
150
F		 685 Engels Oost-Afrika betere zegels w.o.
			Tanganyika S.G.60 * cat. £380 pr.ex.
(very fine used and mint)
100
F		 686 Falkland Islands Dep. S.G. G1-G8 8 wit
			specimen perf. ** cat. £1100 pr.ex. (G3 is
			reperforated otherwise a rare unm.mint set) 150
F		 687 Ierland 1922 Rialtas w.o. verschoven opdrukken 30
* 688 India ca.35 covers mostly FDC’s incl. U.P.U.
			1949 (2 ex.), 1949 independent low values
			(15 Aug.) 4 ex. etc.
60
* 689 Maleisië en India 35 poststukken
50
* 690 Malaya, Singapore picture postcards (12 ex.)
			incl. one from Sarawak
100
F * 691 Maleisië 9 vnl. R-stukken jaren 60. Filatelistisch
			gefrankeerd, leuk
90
		 692 New Foundland klassiek met betere waarden 100
F		 693 New Zealand betere zegels cat.ca. £700++
(fiscaal niet geteld)
70
F
694 New Zealand George VI 20 different plate
			blocs and 25 “interpanneau” pairs
100

All single lots can be viewed online: www.rynmond.com
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ex.695

ex.696

ex.700

ex.713

ex.715

ex.702
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ex.708

ex.732

ex.737

ex.739

ex.726

ex.710

ex.717

ex.741

ex.716

ex.750

ex.742
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F		

695 Pakistan S.G.1-19 (unm. mint) and S.G.24-43
(very fine mint) cat. £350 very fine lot
F		 696 Papua S.G.130-145 * cat. £550 vrijwel pr.ex.
			(some brown spots on gum)
* 697 Singapore 1940 25 brieven uit Ned.Indië met
			censuurstroken ‘passed by... censor’ etc.
* 698 Singapore 8 ppc’s
* 699 Zanzibar 1898 stationary with add. postage
			(a little brown)
F		 700 Engelse koloniën betere series cat.ca. £2200
		 701 Engelse koloniën w.o. beter Hong Kong en
			iets Perzië
F * 702 Palestina 1918-1948 25 poststukken w.o.
			interessante ex.
		 703 Israël eerste emissie in paren (vals!)
		 704 Syrië en Cilicië w.o. opdruk variëteiten
		 705 USA klassiek w.o. Scott nr.3 hoge cat.
		 706 USA “back of the Book” 3 zegels Scott
			cat.ca. $800 F-VF mint
		 707 Hawaï diversen in insteekboekje
F		 708 Argentina imperforated color proof in blocks of
4 (Mi.576-581) very fine with no gum as issued
		 709 Haïti proeven grotendeels in blokken van 4
F		 710 Venezuela Yv.Lp.41-46 */** cat.600 vrijwel
			pr.ex. (bruine gom)
		 711 Midden- en Zuid-Amerika klassiek op kaartjes

Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in mappen
				
		 712 Engeland klassiek vnl. “Red/Bleu pennies” leuk
F		 713 Engeland Dienstzegels, privé uitgave, etc.
		 714 Antarctica, Falklands en gebieden collectie op
			albumbladen
F		 715 Ascension, Saint Helena en Tristan Da Cunha
			op albumbladen
F		 716 Australische staten collectie op albumbladen
			w.o. “inv.wm”, tandingen etc. (van Diemsland
			nr.1, probably rare forgery)
F		 717 Bahama’s 1859-1960 (on)gebruikte collectie
			op albumbladen w.o. S.G.2, 8, 18 en 19 plus
			betere zegels emissie 1862
		 718 Bangladesh postfris op 6 stockbladen
		 719 Brits Bechuanaland 1886-1926 vnl. gebruikte
			collectie
		 720 Brits India gebruikt engros op insteekbladen
			w.o. klassiek
		 721 Ceylon 1857-1947 (on)gebruikte collectie
			w.o. betere tandingen
		 722 Ceylon collectie op albumbladen met zeer
			hoge cat.
		 723 Cyprus 1881-1997 gebruikte collectie op
			albumbladen met betere zegels en series
		 724 Dominica 1874-1921 ongebruikte collectie
		 725 Engelse Levant (on)gebruikt op kaartjes, hoge cat.
F		 726 Falklands op stockkaart cat.ca.£1600
		 727 Hong Kong 1862-1978 vnl. gebruikte collectie
			met veel stempels, interessante koop
		 728 Hong Kong 1863-1997 grotendeels gebruikte
			collectie op album- en stockbladen
		 729 India en staten op stockbladen en 2 mappen
			grotendeels vals

752

100
80
130
70
10
300
100
70
10
30
100
100
60
100
20
30
40

20
60
100
100
200
180
30
150
30
100
100
80
50
100
200
300
150
50

		 730 India en Pakistan (on)gebruikt op albumbladen
			w.o.betere zegels en series
80
		 731 Kiribati postfris op 8 stockbladen w.o. blokken 30
F		 732 Malta en Gibraltar op albumbladen w.o. betere
			zegels
130
		 733 Nauru grotendeels modern postfris op 10
			stockbladen
40
		 734 New Foundland collectie op albumbladen
			met hoge cat.
200
		 735 Nieuw Zeeland oudere postzegelboekjes
10
		 736 Pakistan collectie op 7 stockbladen w.o. betere
			items
60
F		 737 Papua vnl. ongebruikt “Lakatoi” w.o. betere
			Dienstzegels (OS perforated)
150
		 738 Pitcairn Islands 1940-1978 vnl. postfrisse collectie 60
F		 739 Rhodesië en voorlopers (on)gebruikte collectie
			w.o. betere zegels
200
		 740 Tuvala modern postfris op 10 stockbladen
40
F		 741 Zuid West Afrika betere zegels op albumbladen 300
F * 742 Engelse gebieden p.w.s. en poststukken w.o.
			interessante ex. (23 ex.)
100
KF 743 English colonies better stamps and sets,
			high cat.value
800
		 744 Engelse koloniën diversen op albumbladen
40
		 745 Engelse koloniën vnl. klassiek hoge cat.
80
		 746 Afghanistan 1892-1928 (on)gebruikte collectie
			cat.ca.1500 schaars materiaal
150
		 747 Egypte 1922-1953 gebruikt op albumbladen
			w.o. betere zegels
30
		 748 Ethiopië 1894-1978 grotendeels gebruikte
			collectie op albumbladen en insteekkaartje
60
		 749 Ethiopië opdrukken 1902-1907 op oude
			albumbladen
60
F		 750 Irak, Jordanië en Syrië op stockbladen w.o.
			betere zegels
60
		 751 Perzië 1876-1928 (on)gebruikte collectie,
			hoge cat.
50
F		 752 Syrië Maury nr.186 met omgekeerde opdruk
			** in compleet vel ca.1500+ schaars pr.ex.
80
		 753 Turkije en Perzië klassiek w.o. eerste emissies 60
		 754 Turkije gebruikt in Griekenland 17 zegels en
			2 briefkaarten
30
		 755 Turkije “Back of Book” op albumbladen
10
		 756 USA klassiek op kaart zeer hoge cat.
50
		 757 Argentinië op 8 stockbladen w.o. betere series 70
		 758 Bolivia op 7 stockbladen w.o. betere zegels
60
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ex.762
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ex.765

ex.794

ex.815

ex.795

ex.799

ex.800

ex.818

ex.821
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ex.822

		 759 Haïti 1881-1975 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie op albumbladen w.o. betere zegels
50
		 760 Venezuela postfrisse vellen, hoge cat.
20
		 761 Midden en Zuid-Amerika op stockbladen w.o.
			betere zegels
30
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in albums en stockboeken
				
F * 762 Engeland ca. 45 poststukken met treinzegels
			(rare opportunity)
500
F		 763 Engeland 1840-1950 vnl. gebruikte collectie
			w.o. stempels en ‘penny black’
180
		 764 Engeland 1841-1981 gebruikte collectie in
			DAVO album w.o. betere zegels
100
F		 765 Engeland Railway stamps ca.40 modern
			items and ca.40 classic items
150
		 766 Engeland postzegelboekjes modern in ringband 130
		 767 Engeland en iets koloniën grotendeels gebruikt
			in Victoria album w.o. betere zegels
150
		 768 Engeland v.a. nr.1 in insteekboek w.o. beter
			materiaal
180
		 769 Engeland grotendeels postfris in stockboek
			w.o. blokken van 4, Machin, variëteiten en
			enkele proeven, daarbij gutterpairs **
			1972-1988 in ringband
130
		 770 Engeland gutterpairs postfris in stockboek
40
		 771 Engeland postfris modern
40
		 772 Engeland in stockboek w.o. postfris en klassiek 60
		 773 Engeland in stockboek w.o. brieven
20
		 774 Engeland gebruikt in insteekboek w.o. veel
			klassiek
30
		 775 Engeland gebruikt in 2 stockboeken met veel
			Machins
10
		 776 Engeland 1984-1989 postfrisse collectie in
			aantallen
80
		 777 Engeland klassiek in insteekboekje w.o. betere
			zegels en plaatnummers
60
		 778 Engeland Man en Alderney postfris in stockboek 60
		 779 Guernsey, Jersey en Man grotendeels postfris
			in stockboek
50
		 780 Guernsey, Jersey en Man gebruikte collectie
			in Schaubek album
40
		 781 Guernsey 1958-2011 postfrisse collectie in
			3 SAFE albums zelden aangeboden
80
		 782 Guernsey postfrisse verzameling in 2 stockboeken 40
KF 783 Aden, Koeweit, Pakistan etc. (on)gebruikte
			collectie in album Mooie koop
600
		 784 Australische Staten en Australië vnl. gebruikte
			collectie in stockboek w.o. stempels
80
		 785 Australië 1976-2015 vrijwel complete
			postfrisse collectie in 4 stockboeken
			frankeergeldig A$4600
1000
		 786 Australië 1913-1998 gebruikte collectie in
			Victoria album w.o. betere zegels en series
100
		 787 Australië postfris tot 2009 in stockboek met
			frankeerwaarde A$313
70
* 788 Australië ‘philatelic numismatic covers’ in
			album w.o. betere
40
		 789 Canada modern postfris in dik stockboek
			nominaal ca.C$640
180

		 790 Canada postfris tot 2013 in stockboek
			frankeerwaarde C$511
150
		 791 Canada en gebieden gebruikte collectie in
			stockboek w.o. interessant klassiek
100
* 792 Canada FDC’s 2004-2007 in ringalbum cat.
			ca.C$400 tevens iets oudere poststukken
			andere landen
30
		 793 Canada Millenium collection postfris
20
F		 794 Cyprus, Gibraltar, Kreta, Malta en Marokko
			Ag. collectie in album
200
F		 795 Falkland en gebieden 1954-2006 postfrisse
			collectie in 2 luxe albums w.o. veel Motief
			met hoge cat.
600
		 796 Falklands postfris en diversen in 2 stockboekjes 20
		 797 Falklands in 2 insteekboeken restant met nog
			betere zegels
20
		 798 Hong Kong collectie in 2 albums
70
F		 799 India, Indiase Staten en Birma in 2 albums
			w.o. betere zegels
400
F		 800 Indian States in stockbook (ca.700 stamps) 200
		 801 India en Indiase Staten in 3 insteekboeken
			en album (mostly forgeries)
70
802 India fiscaal zegels
20
		 803 Maleisië goed gevulde (on)gebruikte collectie
			in DAVO album
200
		 804 Malta collectie in stockboek met hoge cat.
150
		 805 Nieuwe Hebriden vnl. postfrisse collectie
70
		 806 Nieuw Zeeland 1970-2015 vrijwel complete
			postfrisse collectie in 3 stockboeken frankeer			waarde NZ$3600
700
		 807 Nieuw Zeeland postzegelboekjes in verkoop			boek (uitgeprijsde waarde ca. €2400)
			nominaal NZ$1589 (€1020)
380
		 808 Nieuw Zeeland complete postfrisse collectie
			Health blokken 1957-1980 cat.$967
30
		 809 North Borneo en Lubuan in 2 insteekboeken
60
		 810 Pakistan en India in Scott album w.o. iets
			Indiase Staten
100
KF 811 Straits Settlements en Maleise Staten (on)
			gebruikte collectie in 2 albums Mooie koop 1000
		 812 Zuid-Afrika en diverse gebieden w.o. Natal
			en Transvaal
350
		 813 Zuid-Afrika en gebieden gebruikte collectie
			in stockboek
50
		 814 Zuid West Afrika complete vellen 1930-1960 Leuk 10
F		 815 Engelse koloniën in Afrika gebruikte collectie 150
		 816 Engelse koloniën in Azië (on)gebruikte collectie
			in Scott album w.o. betere zegels en series
			o.a. Aden en Irak
150
817 Engelse koloniën in de Pacific w.o. Pitcairn
200
F		 818 Engelse koloniën in Zuid-Amerika en Caraïbisch
			gebied (on)gebruikte collectie in 3 albums
500
		 819 Engelse koloniën van klassiek tot modern in
			album en dik insteekboek
130
		 820 Engeland Machin gebruikt in insteekboek
20
F		 821 Engelse koloniën betere series in 2 stock			boeken Leuke koop
300
F		 822 Engelse koloniën en Engeland in stockboek
			w.o. betere zegels
300
		 823 Engelse koloniën in stockboek w.o. postfris als			mede album met poststukken w.o. oud en FDC’s 50
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ex.839

ex.840
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		 824 Engelse koloniën modern postfris in 2 stock			boeken tevens iets andere landen
40
		 825 Engelse koloniën diversen w.o. beter Natal
50
		 826 Engelse gebieden grotendeels postfris in
			stockboek
40
* 827 Engeland en koloniën w.o. leuk materiaal
40
F		 828 Engelse koloniën in Afrika in 2 albums w.o.
			betere zegels
500
		 829 Stanley Gibbons catalogus 2016 ‘Commonwealth
			1840-1970’
10
		 830 Egypte 1866-1974 (on)gebruikte collectie
			in Victoria album w.o. betere zegels
180
		 831 Egypte 1867-1983 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in KABE album en insteekboek
			w.o. betere zegels en blokken
80
		 832 Egypte 1867-1970 gebruikte collectie in
			ringband w.o. betere zegels
60
		 833 Israël 1974-2006 postfrisse collectie in 3
			ringbanden
60
		 834 Libanon en Syrië vnl. postfrisse collectie met
			betere blokken
150
		 835 Libanon 1924-1988 grotendeels gebruikte
			collectie in 3 ringbanden
70
		 836 Midden Oosten in dik insteekboek w.o. Perzië 80
		 837 Perzië 1876-1934 (on)gebruikte collectie in
			Schwaneberger album w.o. betere zegels
80
		 838 Syrië 1919-1985 (on)gebruikte collectie in 5
			ringbanden
70
F		 839 Turkije 1863-1987 (on)gebruikte collectie in
			Victoria album w.o. klassiek en betere zegels 300
F		 840 Turkije 1862-1938 (on)gebruikte verzameling
			in Yvert album met hoge cat. (ca.3500)
180
		 841 Turkije collectie in album, ringband en 2 rond			zendboekjes w.o. betere zegels
100

		 842 Turkije 1867-1920 gebruikte resp. ongebruikte
			collectie in insteekboek
80
		 843 Turkije postfris tot 1998 in 2 insteekboeken
40
844 Turkije fiscaalzegels w.o. zeldzamere ex.
70
		 845 Honduras grotendeels postfris in insteekboek
			w.o. betere zegels
40
		 846 Midden Amerika in Simplex album w.o. El
			Salvador, Honduras en Puerto Rico
60
		 847 Midden en Zuid Amerika stockboek met
			interessant materiaal
40
848 Mexico fiscaalzegels ca.1200 ex.
40
		 849 Mexico collectie in klemband w.o. klassiek
			Leuke koop
130
		 850 Nicaragua in insteekboek w.o. klassiek
40
		 851 Panama en Haïti in insteekboek w.o. klassiek 20
		 852 Paraguay grotendeels postfris in insteekboek 40
		 853 Uruguay 1859-1927 grotendeels gebruikte
			collectie in ringband
60
		 854 USA 1851-1976 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in DAVO album
130
		 855 USA 1922-1990 grotendeels gebruikte collectie
			in DAVO album en enkele mappen w.o. pre			cancels
40
		 856 USA klassiek en ouder materiaal in insteek			boek w.o. betere zegels en specialiteiten
250
		 857 USA postfris in stockboek nominaal ca.$427
			(w.o. Motief)
150
		 858 USA gebruikte collectie w.o. klassiek o.a. $2
			(Scott 242) fraai ex. met kleine gebreken
150
* 859 USA 1928-1929 ca. 170 ‘first flight covers’
80
		 860 USA in stockboek w.o. klassiek
40
		 861 USA 2 stockboeken gebruikt klassiek
10
		 862 Zuid en Midden Amerika grotendeels gebruikt
			in insteekboek w.o. Mexico
60
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ex.892

ex.892

ex.900
ex.898

Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in dozen
				
		 863 USA doos met 5 stockboeken en map w.o.
			klassiek en betere zegels
70
		 863,1 USA doos met vele duizenden zegels van
			klassiek tot modern
60
		 864 Engelse koloniën modern grotendeels postfris
			doos met album, 2 stockboeken, insteekbladen
			en -kaartjes
60
		 865 Engelse koloniën doos met ringband, 3 stock			boeken, jaarsets Australië en Nieuw Zeeland
			**, tevens een map met Zuid-Afrika
150
		 866 USA 1861-1996 grotendeels gebruikte collectie
			in 4 Davo albums w.o. betere zegels
80
		 867 Engeland 4 albums/stockboeken in doos
50
		 868 Zuid- en Midden-Amerika verhuisdoos met
			19 stockboeken w.o. klassiek, hoge cat.
80
		 869 Guernsey en Jersey doos met 6 albums, 6
			stockboeken, 4 zakjs en 2 doosjes w.o.
			betere series en veel postfris
180
		 870 Engelse koloniën verhuisdoos met 27 stock			boeken w.o. postfris, tevens iets andere
			landen w.o. USA
100
		 871 Engelse koloniën in 4 stockboeken en albums,
			op albumbladen, zwarte kaartjes en in doosje
			Aardige koop
200
		 872 USA in 2 stockboeken en op bladen w.o. **
			en betere Luchtpost Leuke koop
60
		 873 Israël 1950-2013 grotendeels postfrisse
			collectie in doos met 4 albums en FDC’s
130
		 874 Israël 1948-2009 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in 4 albums
80
		 875 Midden Oosten doos met 9 stockboeken,
			3 insteekboekjes en albumbladen w.o.
			betere zegels
180
		 876 Canada gebruikte en ongebruikte collecties
			dubbel verzameld in 5 albums/stockboeken
			Leuke koop
450
		 877 vervallen
		 878 Engeland doos 9 stockboeken w.o. klassiek
			en nominaal
130

		 879 Engeland en koloniën doos met 2 albums,
			4 stockboeken en map w.o. betere zegels
			met hoge cat.
		 880 Canada jaarboeken tussen 1979 en 2003
			(11 stuks)
		 881 Israël 1948-1974 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie doos met 3 albums
			en insteekboekje w.o. betere zegels
		 882 Engeland postfris en FDC’s in 8 albums/
			stockboeken
* 883 Kanaaleilanden 68 semi-officiele stukken
F		 884 Engelse koloniën betere postzegelboekjes
			cat.ca. £1600 pracht koop
		 885 Canada postzegelboekjes cat. vlgs. Canadese
			catalogus C$1358
		 886 Engelse koloniën modern postfris op album			bladen, veel motief
* 886a India box with stamps in ‘pochettes’ ca. 80
			FDC’s and ca. 40 items of postal history
			interesting lot (weight ca. 3 kg)
		 887 USA klassiek doos met stockbladen en
			insteekboekje met hoge cat.
		 888 vervallen
		 889 Engelse koloniën doos met postfrisse
			nieuwtjes in zakjes
* 890 Irak 67 poststukken
		 891 Cuba Mi.48 ** (Ed.71F) in veldelen in doos
			w.o. brugparen met hoge cat.
F * 892 Engeland klassiek poststukken w.o. betere ex.
* 893 Engeland moderne FDC’s
		 894 Diverse omnibussen met hoge cat.
		 895 Canada klassiek w.o. stempels Leuk
		 896 Morocco Agencies voorrraad op bladen en
			stockboek met zeer hoge cat.
		 897 Zuid Amerika klassiek in zakjes Interessant
F		 898 Engelse gebieden op oude clubkavels w.o.
‘spacefiller’ Mauritius
		 899 Doos met postfrisse vellen w.o. modern USA
F * 900 India FDC’s 1956-1967 (250 ex.) and FDC
			15 dec. 1937 on 8 env. VF lot
* 901 Engeland ca. 75 vóórfilatelie brieven
		 902 Birma doos met collecties in stockboek en
			op albumbladen

- 43 -

150
60
80
100
50
300
100
60
180
200
60
100
50
150
100
60
60
150
50
150
50
180
250
50

ex.908

ex.916

ex.913

ex.914

ex.915

918

917

ex.919

922

ex.921
927
ex.920

926
932
929

933

925

ex.930
ex.934
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ex.935

936

939

941

940

		 903 Engelse koloniën grotendeels gebruikt op
			albumbladen w.o. betere zegels
* 904 Londen 1768-1800 43 captains letters to Madeira
		 905 Engeland w.o. Machins postfris na te zien
		 906 Engelse koloniën doos met 11 stockbladen
		 907 Engelse koloniën ca.200 postzegelboekjes
			(prachtkoop voor Ebay)
F		 908 Engelse koloniën zogeheten clubkavels w.o.
			met betere zegels Interessante koop
* 909 Engeland en koloniën doos met 2 stockboeken,
			insteekboekje, alsmede pakje met FDC’s, tevens
			insteekboek Ierland
		 910 Engels koloniën modern in vellen of veldelen
			w.o. Gibraltar en Malta
* 911 Engelse koloniën kroning 1937 overcompleet
			op brief alsmede postfrisse sets
* 912 Bhutan en Arabische Staten ca. 220 poststukken
Europa losse nummers
				
F		 913 België OCB nr.35-37 * cat.3200 vr.pr.-pr.ex.
F		 914 België OCB nr.165-178 * cat.900 pr.ex.
F		 915 België OCB nr.272A-K * cat.850 pr.ex.
F		 916 België OCB nr.1069A, 1070, 1072-1073 (alle
			4x) w.o. blokken van 4 cat.1320 pr.ex.
F		 917 België OCB blok nr.2 ** cat.1000 pr.ex.
F		 918 België OCB blok nr.3 ** cat.750 pr.ex.
F		 919 België Tête Bêche OCB Kt.3-12 ** cat.1455 pr.ex.
F		 920 Belgié Tête-Bêche OCB Kt.13-14 ** cat.880 pr.ex.
F		 921 België Tête-Bêche OCB Kt.15-16 ** cat.308 pr.ex.
F		 922 België OCB PUC 4AB ** cat.388 pr.ex.

938

60
60
50
50
100
400
60
50
60
300

200
80
80
100
130
100
150
80
30
40

ex.937

* 923 Belgisch Congo 1923 prentbriefkaart met prachtig
			stempel “Courier mer ... S.S. Thysville”
20
* 924 Belgisch Congo 1929 brief van Lusambo naar
			Eliz.ville gedeeltelijk per luchtpost
20
F * 925 Ruanda-Urundi cover from UN visiting mission
			1948 scarce
40
F * 926 Burundi luchtpostbrief met OCB nr.888 en
			918 (cat.zegels €89)
20
F		 927 Kiautschou Mi.27A * cat.1800 pr.ex.
			(Mehrere Altsignaturen)
350
KF* 928 Württemberg 1868 Tricolore Mi.30 (2x), Mi.31
			en Mi.33 naar New York seltene Frankatur
			(ein Briefmarke kleine Eckfehler)
350
F		 929 Finland Mi.60CAW cat.320 pr.ex.
40
F		 930 Griekenland Yv.553-564 ** cat.440 pr.ex.
30
* 931 Griekenland 1878 brief met Mi.46 van Patras
			naar Amsterdam
20
F		 932 Frankrijk Yv.33 cat.1100 pr.ex. (exeptionelle			ment TB pas aminci)
100
F		 933 Frankrijk Yv.154 ** cat.1600 pr.ex.
150
F		 934 Frankrijk Yv.148-155 * cat.3250 pr.ex.
300
F		 935 Frankrijk Yv.262 * en 262A * cat.650 pr.ex.
50
F * 936 Algerije 1930 eerste vlucht Alger-Tunis met
			speciale zegels
20
F		 937 Grand Liban Yv.45-48 ** in blokken van 4
			cat.560+ pr.ex.
60
F		 938 Syrië Yv.17 ** met opdruk “renversee” in blok
			van 4 cat.240 pr.ex.
30
F		 939 Syrië Yv.90b ** in strip van 5 cat.500+ pr.ex. 70
F		 940 Madagaskar Yv.81 cat.120 pr.ex. (gesigneerd) 20
F		 941 Monaco Yv.134 ** in blok van 4 cat.1700 pr.ex. 150
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ex.942

ex.946

944

ex.943

948

947

ex.951

ex.945
ex.956

954
ex.955

953

958

962

959

ex.960

961

ex.965

ex.964

ex.963
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ex.984

ex.977

ex.976

ex.982

ex.982

ex.968

ex.982
ex.979

F		
F		
F		
FX
F		

942
943
944
945
946

Monaco Yv.167-194 ** cat.930 pr.ex.
100
Monaco Yv.215-224 ongetand ** cat.240 pr.ex. 30
T.A.A.F. Yv. Lp 9 ** cat.320 pr.ex.
30
T.A.A.F. Yv. Lp 2 en 3 op max.kaarten, schaars 50
Italië Yv.19 * en Yv.24 * cat.9000 (Sass. 20
en 28) fraai ex. (very fine spacefillers)
30
F		 947 Napels Yv.9 (Sass.16) cat.3500 (Sass.cat.5000)
			vrijwel pr.ex. (luxe aspect) two small thins but
			more than VF looking)
150
F		 948 Sicilië Yv.18 (Sass.1) cat.580 (Sass.1400)
pr.ex. (very fine used)
100
* 949 Letland 1939 brief met schaars stempel van
WK gewichtheffen
20
* 950 Letland 1937 luchtpostbrief uit België retour
			gezonden
20
F		 951 Liechtenstein Yv.84-107 * cat.650 pr.ex.
40
F		 952 Liechtenstein Yv. Lp 1-6 ** cat.600 pr.ex.
70
F		 953 Liechtenstein Yv.272 ** cat.240 pr.ex.
20
F		 954 Liechtenstein Yv.blok 1 * cat.1800 (zegel **)
			vr.pr.ex. (lichte vouw)
100
F		 955 Oostenrijk Yv.119-135 cat.700 pr.ex.
90
F		 956 Portugal Yv.628-644 (nr.644 2x) cat.1715 pr.ex. 150
KF 957 Goa entire from Margao (26-4-1867) via
			Belgaum (29-4-1867) and Bombay (1-5-1867)
			to Portugese Damaon (2-3-1867). very rare
			“forerunner” of Goa
600
F		 958 Rusland Dienst Mi.5 cat.600 vr.pr.ex. (gesigneerd) 100
F		 959 Rusland Mi.nr.2 cat.500 pr.ex.
80
F		 960 Rusland Mi.nr.5 (14 ex.) cat.350+ pr.ex. met
			diverse stempels
70
F * 961 Russia 1909 postal stationary with advertise			ment on front and back scarce
70

*
F		
F		
F		
		

962
963
964
965
966

Russia R-cover from Riga 1914 with censor
Vaticaan Mi.73-79 ** cat.180 pr.ex.
Vaticaan Mi.147-148 ** cat.700 pr.ex.
Vaticaan Mi.161-162 ** cat.180 pr.ex.
Vaticaan Mi.blok 1 ** cat.220 pr.ex.

20
20
80
20
30

Europa in enveloppen
				
* 967 Baltische Staten 8 poststukken met Duitse
			censuur
30
F		 968 België OCB blok nrs.27-32 ** cat.1175 pr.ex. 80
		 969 België OCB nrs.728-747 ** (5 ex.) cat.330 pr.ex. 20
		 970 België OCB nrs.1008-1173A, blok 31-31 **
			cat.1000 pr.ex. (jaargangen compleet)
80
		 971 België OCB blok nrs.1-3 * cat.1000 vrijwel pr.ex. 30
		 972 België 6 zegels eerste emissie (proeven? /
			fantasie?)
10
		 973 België klassiek, leuk voor stempels etc.
20
		 974 Duitse Rijk Mi.189 ** in complete rol van
			500 stuks, schaars
20
		 975 DDR 1953 Karl Marx twee jubileumboekjes
50
F		 976 Duitsland Reich Mi.66II en Mi.384 **
			cat.1050 pr.ex.
100
F		 977 Duitsland betere zegels hoge cat.
50
* 978 Danzig 3 poststukken w.o. met ‘DM’ overdruk 20
F		 979 Duitsland voorlopers DDR w.o. betere ex.
100
		 980 Duitsland vervalsingen Zeppelin zegels, 16 stuks 20
		 981 Reich op 11 insteekkaartjes w.o. betere zegels
			en variëteiten
30
F		 982 Frankrijk postfris ongetand op zwarte kaartjes 60
		 983 Frankrijk postzegelboekjes (42 ex.)
20
F * 984 Frankrijk diverse poststukken w.o. beter klassiek 100

For boxes with an estimate of € 50 or less a minimum price of € 10 applies.
Voor dozen met een taxatie van € 50 of minder geldt een minimumprijs van € 10.
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ex.989

ex.996

ex.990

ex.998

ex.1031

ex.1005
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		 985 Frankrijk beter klassiek w.o. 5 Fr. Napoleon
50
		 986 Frankrijk Yv.264-268 ** en Yv.348-351 **
			cat.875 pr.ex.
60
F		 987 Monaco Yv. bloc 3A-3B en 4A-3B ** cat.2050
			vrijwel pracht en pracht ex.
80
		 988 Elzas Lotharingen 6 zegels op insteekkaartjes,
			gemengde kwaliteit
20
F		 989 Grand Liban Yv.150-156 ** allemaal in paren
			cat.200 pr.ex.
20
F		 990 Monaco diverse vervalsingen w.o. blokken nr.4 20
		 991 Italië Campione Sass.6-12 ** in complete
			vellen cat.ca.1100 pr.ex.
30
		 992 Italië Duitse bezetting zeer hoge cat.
100
* 993 Letland twee poststukken met interessante
			censuur
20
* 994 Letland 1939 brief met stempel EK Schaatsen 20
		 995 Luxemburg klassiek w.o. nr.1 (20 ex.) en nr.2
			(12 ex.) etc. in zeer gemengde kwaliteit,
			interessant studiemateriaal, hoge cat. in 2
			stockboekjes
80
F		 996 Luxemburg Yv.514-516 ** en Yv.531-533 **
			cat.700 pr.ex.
30
* 997 Rusland 7 poststukken 1860-1870 met transit
			naar Parijs
70
F		 998 Rusland 23 Zemsto zegels
100
		 999 Spanje klassiek vervalsingen in insteekboekje
			w.o. enkele betere
30
		 1000 Spanje zwartdrukken 24 stuks t/m 2015
30
F		 1001 Zweden Yv.50 ** en Yv.235-246 ** cat.1035
			overwegend pr.ex.
40
		 1002 Zwitserland op zwarte kaartjes w.o. klassiek
10
		 1003 Zwitserland Zu.1H-5H cat.425 SF pr.ex.
40
		 1004 Zwitserland Zu.1H-5H cat.425 SF pr.ex.
40
F		 1005 Zwitserland Yv.113-127 * cat.570 vrijwel
			pr.ex. en pr.ex.
20
Europa in mappen
				
		 1006 Albanië, Kroatië en iets Servië op albumbladen 50
		 1007 Albanië Mi.683-686 ** in veldeel van 50
			cat.1000 pr.ex.
20
		 1008 Baltische Staten collectie op albumbladen
10
		 1009 Belgisch Congo collectie op albumbladen
10
		 1010 België spoorwegzegels grotendeels postfris
			op stockblad alsmede 2 albumbladen met
			voorafstemelingen
30
		 1011 België op albumbladen w.o. voorafstempeling
			en spoorzegels
40
		 1012 België OCB nr.1039-1045 ** in complete
			vellen van 100 cat.1300+ pr.ex.
30
		 1013 België OCB nr.1082-1088 ** in complete
			vellen cat.1180+ pr.ex.
30
F		 1014 België OCB 1096-1101 ** in complete vellen
			van 50 cat.1375 pr.ex.
40
		 1015 België diverse postfris op insteekbladen w.o.
			betere series en blokken
100
		 1016 Denemarken v.a. klassiek op insteekbladen
80

		 1017 Deens West-Indië diversen op insteekblad
60
		 1018 Duitsland tweede keus (Zweiter Wahl)
			cat.ca.1400 w.o. Mi. block 1
30
		 1019 Duitse Staten w.o. stempels en betere
			waarden in goede kwaliteit, leuke koop
100
		 1020 Frankrijk betere postfrisse series cat.3100 pr.ex. 250
F		 1021 Frankrijk Yv.blok 6 ** (19x) cat.5225 pr.ex. 180
		 1022 Frankrijk betere zegels ongebruikt cat.ca.3690 200
		 1023 Franse post in Cilicië w.o. veldelen Yv.80
			leuke koop
50
		 1024 Saint Pierre et Miquelon 1985-1998 postfrisse
			collectie
60
		 1025 Syrië Yv.50 postfris compleet vel van 100 met
			tussenstroken cat.1800+ pr.ex. (iets bruine gom) 50
		 1026 Finland vnl. klassiek op insteekbladen
70
		 1027 Groenland divers op insteekblad w.o. Pakke-porto 60
		 1028 Hongarije 1871-1901 collectie op albumbladen
			w.o. klassiek met Yv.6
100
		 1029 Italië collectie Venetië waarbij vellen, leuke koop 50
		 1030 Italiaanse bezetting Triëst en Albanië collectie
			op albumbladen met betere zegels
200
F		 1031 Joegoslavië en gebieden collectie op albumbladen 180
* 1032 Letland 1940-1941 zegels, stempels en
			brieven Russische bezetting, leuke koop
40
		 1033 Liechtenstein beter postfris materiaal op
			insteekbladen
130
		 1034 Luxemburg 1852-1970 postfrisse en gebruikte
			collectie w.o. eerste emissie
100
		 1035 Nordingermanland vervalsingen in veldelen
20
		 1036 Noorwegen klassiek op insteekbladen w.o.
			beter materiaal
80
		 1037 Rusland diverse klassiek, hoge cat.
100
		 1038 Roemenië 1915-1948 ongebruikt op albumbladen 30
		 1039 Portugese koloniën collectie op albumbladen
			met betere zegels
80
		 1040 Polen map met 7 complete vellen 30-er jaren 20
		 1041 Roemenië 1862-1920 op 3 stockbladen w.o.
			betere zegels, alsmede brief uit 1857
60
		 1042 Servië en Slowakije op albumbladen
20
		 1043 Roemenië 1862-1924 collectie op albumbladen 50
1044 Spanje Beneficencia Edifil nr.17 in 71 complete
			vellen cat.ca.19.500
80
		 1045 Tsjechoslowakije 1918-1935 (on)gebruikte
			collectie op albumbladen
30
		 1046 Vaticaan kerkstaat emissie 1868 w.o. vellen
			en veldelen, interessant
80
		 1047 IJsland klassiek op insteekbladen
60
		 1048 Zwitserland staande Helvetia op albumbladen
			w.o. variëteiten, alsmede stockkaart met proeven 40
		 1049 Zwitserland 1843-1852 betere zegels op
			albumblad w.o. echt hoge cat.waarde
250
		 1050 Zwitserland “Zusammendrücke” op album			bladen en 13 insteekboekjes w.o. betere
100
		 1051 Zwitserland beter postfris materiaal op
			insteekbladen w.o. oud
130
		 1052 Europa klassiek waaronder vals maar ook
			beter Franse koloniën, leuke koop
150

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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Europa in albums en stockboeken
				
		 1053 Aland 1984-2013 postfrisse collectie in DAVO
			album, daarbij doos met max.kaarten en
			postzegelmapjes, tevens poststukken Finland 80
		 1054 Albanië grotendeels postfris in insteekboek
			w.o. blokken
40
F		 1055 België 1849-1979 grotendeels gebruikte collectie
			in DAVO album w.o. betere zegels en series 800
F		 1056 België 1893-1972 (on)gebruikte collectie in
			klemband met betere zegels en series
400
F		 1057 België 1849-1990 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie w.o. betere zegels en series
350
		 1058 België 1849-1999 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album w.o. betere zegels
			en blokken
200
		 1059 België 1849-1980 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in 2 albums w.o. betere zegels en
			blokken met hoge cat.
150
		 1060 België 1849-1980 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in 2 DAVO albums
150
		 1061 België 1849-1971 (on)gebruikte collectie in
			DAVO album w.o. betere zegels en series
			met hoge cat.
180
		 1062 België en Belgisch Congo op stockbladen en
			in album w.o. betere zegels en blokken
130
		 1063 België (on)gebruikt tot 1970 in album w.o.
			stempels, blokken en ‘back of the book’
80
		 1064 België 1849-1962 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album met aardig klassiek
50
* 1065 België collectie Rode Kruis brieven en
			documenten W.O. II en iets diversen
50
		 1066 België ‘back of the book’ w.o. spoorwegzegels,
			daarbij iets aan stempels en klassiek in DAVO
			album
40
		 1067 België relais-stempels (ca.350 ex.) en brieven
(ca.40 ex.) schaarse moderne filatelie
10
		 1068 België dik stockboek goed gevuld met o.a.
			klassiek, betere stempels, eerste emissie en
			betere blokken Prachtkoop met hoge cat.
150
		 1069 België 1854-1970 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in Leuchtturm album
40
		 1070 België vanaf klassiek in insteekboek w.o.
			beter materiaal
130
		 1071 België 1850-1988 collectie in album en 2
			insteekboeken met veel modern postfris
80
		 1072 België en gebieden in album en insteekboek
			w.o. postfris
60
		 1073 België in 2 insteekboeken en map w.o.
			voorafstempelingen
50
		 1074 België v.a. klassiek in insteekboek w.o.
			proeven en misdrukken
130
		 1075 België 1884-1968 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in insteekboek w.o. betere zegels en
			series met hoge cat.
80
		 1076 België in stockboek w.o. voorafgestempelde items 40
* 1077 België 5 albums met FDC’s
10
		 1078 België klassiek met leesbare stempels in
			insteekboekje (ca. 400 stuks)
20
F		 1079 Belgisch Congo 1886-1960 vnl. gebruikte
			collectie met veel betere zegels
350
		 1080 Belgisch Congo in stockboek
10

		 1081 Bulgarije 1881-1991 grotendeels gebruikte
			collectie in 2 albums w.o. enkele poststukken 80
		 1082 Denemarken 1851-1988 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere zegels en series
250
		 1083 Denemarken 1851-1969 gebruikte collectie
			in DAVO album w.o. betere zegels, tevens
			iets Faröer
130
		 1084 Denemarken 1951-1975 grotendeels gebruikte
			collectie in album 3 stockboeken en insteekboekje 90
		 1085 Denemarken 1851-1985 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in insteekboek w.o. betere
			zegels en stempels, tevens iets Deens West Indië 150
* 1086 Denemarken poststukken in 2 albums
10
		 1087 Duitsland en gebieden w.o. Danzig
150
F		 1088 Duitse koloniën collectie in stockboek met
			veel betere zegels
400
		 1089 Oud Duitse Staten en Duitse gebieden in 2
			Schaubek albums w.o. betere zegels met
			hoge cat. tevens insteekboek met Afrikaanse
			landen
180
		 1090 Danzig gebruikte collectie in stockboek
50
		 1091 Duitsland 1872-1945 met veel betere zegels 250
* 1092 Duitsland poststukken w.o. Reich in album
			w.o. aardig materiaal
50
		 1093 Duitse koloniën lokaalpost etc. Leuke koop
100
F		 1094 Duitsland postzegelboekjes w.o. Reich nrs.13,
			29, 38 en 43 en Bund nr.2, tevens iets divers
			mooie koop
350
		 1095 Duitsland 1870-1970 w.o. beter Reich en
			Bund Leuke koop
100
		 1096 Duitse Rijk voorraad combinaties (ca. 1500
			stuks) Prachtkoop
300
		 1097 Bund en Berlijn combinaties
80
		 1098 Duitse gebieden tot 1945 en geallieerde
			bezetting in insteekboek
130
		 1099 Saar 1920-1958 (on)gebruikte collectie in
			stockboek
130
F		 1100 Duitse Rijk 1910-1945 collectie combinaties
			(on)gebruikt en postfris ca. 1000 stuks pracht			koop met hoge cat. en voorzichtige tax.
600
		 1101 Duitsland combinaties mooi opgezette
			collectie (on)gebruikt en postfris
350
		 1102 Reich op stockbladen, Bund ** in album en
			Danzig in 2 insteekboekjes w.o. betere zegels 130
F		 1103 Reich en oude Staten in DAVO album en 2
			insteekboeken w.o. betere zegels en Zeppelin 180
		 1104 Duitsland vanaf Eerste Emissie met stempels,
Germania’s, Infla, betere zegels etc.
100
		 1105 Berlijn gebruikt in stockboek met betere zegels 30
		 1106 Duitsland 1872-1925 (on)gebruikt in mooie
			kwaliteit, beslist ‘Fundgrube’
80
		 1107 DDR grotendeels postfris in insteekboek
30
		 1108 DDR in stockboek w.o. voorlopers Görlitz
30
		 1109 Duitse gebieden en koloniën in map en 2
			albums/stockboeken
50
* 1110 Duitsland ca. 60 poststukken w.o. aardige ex. 20
		 1111 Saargebied en Bund grotendeels gebruikt in
			Victoria album w.o. betere zegels
80
		 1112 Duitsland en gebieden v.a. klassiek in dik
			insteekboek w.o. veel betere zegels, series
			en specialiteiten
300
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F		 1113 Duitsland DDR met voorlopers en Bund w.o.
			betere blokken
150
		 1114 Duitse gebieden met o.a. post in China en
			Danzig in 4 stockboeken
100
		 1115 Danzig (on)gebruikte collectie met o.a. betere
			zegels en iets Bosnië
130
		 1116 Duitse gebieden en geallieerde bezetting
			(on)gebruikte collectie in KABE album w.o.
			betere zegels en series
250
		 1117 Reich en gebieden w.o. Memel in Victoria
			album w.o. enkele poststukken tevens iets
			andere landen
40
F		 1118 Bund 1949-1983 vnl. postfrisse collectie w.o.
			incomplete posthoorn
100
F		 1119 Saar en Saarland vrijwel complete dubbel
			verzamelde collectie zowel gebruikt als
			postfris (geen blokken)
600
		 1120 Duitsland “Brustschild” zegels in diverse
			kwaliteit (ca. 750 stuks)
150
		 1121 Duitsland 1949-1998 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek w.o.
			betere series en blokken
70
		 1122 Bund en gros gebruikt in insteekboek
20
		 1123 Bund 1981-1999 postfrisse verzameling in
			2 SAFE albums
10
F		 1124 Sovjet-zone 1945-1946 mooie gespecialiseerde
			collectie w.o. Cottbus und Grossräschen (o.a.
			2 poststukken) Interessant
200
		 1125 DDR 1949-1986 grotendeels gebruikte collectie
			w.o. betere zegels, iets Bezirk en speciale
			enveloppen, daarbij iets Bund
80
		 1126 Duitsland in 3 stockboeken w.o. Staten en
			betere ex.
60
		 1127 Berlijn 1959-1990 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie dubbel verzameld in 2 KABE albums 20
F		 1128 Reich, Berlijn en Beieren grotendeels gebruikt
			in Victoria album w.o. betere zegels
130
F		 1129 Duitse Post in Turkije 1884-1908 gebruikte
			resp. postfrisse collectie in ringband w.o.
			betere zegels cat. (vlgs.inz.) ca €4300
350
		 1130 Duitsland Heuss combinaties, Beethoven
			series etc.
50
		 1131 Bund 1949-1993 gebruikte collectie in 2 albums
			w.o. betere zegels en series met hoge cat.
80
* 1132 Duitsland collectie treinstempels op brief
			(72x) en briefstuk (57x) Aardig
100
		 1133 Duitsland 1945-1949 collectie w.o. tandingen
			en veldelen Leuke koop
50
		 1134 Denemarken, Finland en Noorwegen in dik
			insteekboek w.o. klassiek (veel zegels)
40
* 1135 Estland 1920-1940 ca. 125 prentbriefkaarten
			en p.w.s.
80
		 1136 Europa in Schwanenberger album 1850-1936
			w.o. Nederland
50
		 1137 Europese landen tot 1937 grotendeels
			gebruikt in 2 oude KABE albums
130
		 1138 Europese landen rommelige maar wel
			interessante collectie in oud album
300
* 1139 Europa CEPT FDC’s in album w.o. betere ex.
60
		 1140 Europese landen in 4 insteekboeken w.o.
			Rusland, Polen, Zwitserland, Engeland en
			Scandinavië met o.a. betere zegels
100

		 1141 Europese landen in Victoria album w.o.
			Italiaanse Staten en iets Italië
80
		 1142 Europese landen in 3 stockboeken w.o.
			Zwitserland, Italië en Engeland w.o. postfris
60
F		 1143 Finland 1856-1984 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in Schaubek album w.o. betere zegels
			en series tevens aardig ‘back of the book’ met
			hoge cat.
300
		 1144 Finland 1856-1993 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in DAVO album en insteekboek
			met hoge cat.
180
		 1145 Finland 1860-2013 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in 2 DAVO albums
150
		 1146 Finland 1922-1976 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in Schaubek album
50
		 1147 Finland in insteekboek w.o. oud(er) materiaal 30
		 1148 Finland en Baltische Staten in dik stockboek
			w.o. klassiek
70
F		 1149 Finland treinzegels w.o. betere ex.
40
		 1150 Finland 1889-2009 gebruikte collectie in 2
			dikke insteekboeken tevens iets Estland
50
		 1151 Finland en Zweden gebruikt in insteekboek
			tevens iets andere landen
30
F * 1152 Fiume briefstukjes, p.w.s. etc. (ca.200 items)
			Interessante koop
200
		 1153 Fiume in insteekboek en op albumbladen w.o.
			betere zegels
130
F		 1154 Frankrijk 1862-1970 ongebruikte collectie
			met vele betere zegels
800
		 1155 Frankrijk 1849-1984 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in 2 DAVO albums daarbij 2
			insteekboeken koloniën
200
* 1156 Frankrijk 1877-1950 ca. 170 poststukken w.o.
			betere ex.
200
		 1157 Frankrijk 1849-2001 grotendeels gebruikte
			collectie in Victoria album w.o. betere zegels 180
		 1158 Frankrijk modern in album met o.a. millesimes,
			stockboek en insteekboekje w.o. postfris
80
		 1159 Frankrijk 1872-1943 ongebruikte collectie in
			album w.o. betere zegels cat.ca.3200
70
		 1160 Frankrijk 1973-1985 postfrisse collectie in
			Schaubek album
30
		 1161 Frankrijk 1840-1960 (on)gebruikte collectie
			w.o. betere zegels
80
		 1162 Frankrijk mooi opgezette collectie type ‘Blanc’
			w.o. poststukken in ordner en stockboek
			(ex. Barker)
200
		 1163 Frankrijk in 3 stockboeken w.o. frankeergeldig
			en aardig klassiek
150
		 1164 Frankrijk klassiek en ouder materiaal in
			insteekboek w.o. specialiteiten
130
		 1165 Frankrijk grotendeels postfris in dik insteek			boek en op stockbladen
100
		 1166 Frankrijk 1854-2001 (on)gebruikte collectie
			in dik stockboek w.o. betere zegels tevens
			iets koloniën en Monaco
50
		 1167 Frankrijk in 2 stockboeken w.o. klassiek
50
		 1168 Frankrijk in stockboek w.o. modern postfris
60
		 1169 Frankrijk “coin daté” in 2 stockboeken
40
		 1170 Frankrijk 50-er jaren in insteekboek w.o. postfris 60
		 1171 Frankrijk “Colonies Generales” gebruikte
			voorraad w.o. betere stempels
100
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F * 1172 Frankrijk Olympische spelen 1900 en Wereld
			Tentoonstelling 50 poststukken
200
		 1173 Cambodja postfris in stockboek cat.ca.850
50
		 1174 Madagascar ongebruikte resp. postfrisse
			collectie cat.ca.2400
100
		 1175 Polynesië postfrisse collectie tot 2000 in
			insteekboek met zeer hoge cat. (ca.4000)
250
		 1176 Syrië en Grand Liban stockboek met veldelen,
			afwijkingen etc.
60
		 1177 Tsjaad grotendeels postfris in insteekboek
			w.o. betere zegels
60
		 1178 Vietnam, Cambodja en Laos collectie in 2
			ordners met betere zegels en blokken
300
		 1179 Wallis en Futuna gebruikt en postfris cat.ca.950 70
		 1180 Franse koloniën v.a. klassiek in 2 insteekboeken
			w.o. ongetand materiaal
100
		 1181 Franse koloniën in stockboek w.o. klassiek
30
		 1182 Franse koloniën in 4 stockboeken
100
F * 1183 Frankrijk en koloniën zegels en brieven w.o.
			betere ex.
150
		 1184 Franse koloniën in 3 stockboeken
30
		 1185 Franse koloniën algemeen in insteekboek
			w.o. beter materiaal
130
		 1186 Franse koloniën in insteekboek
40
		 1187 Monaco 1885-1959 grotendeels ongebruikte
			collectie in Leuchtturm album w.o. betere zegels 180
		 1188 Monaco stock met veel klassiek en zeer hoge cat. 150
		 1189 Monaco 1885-1985 grotendeels gebruikt in
			Victoria album w.o. betere zegels
90
		 1190 Monaco 1880-1960 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie (enige doubletten) cat.ca.10000
			w.o. ca.5000 postfris
200
		 1191 Monaco v.a. klassiek in insteekboek w.o.
			beter materiaal
130
		 1192 Griekenland 1861-2002 vnl. gebruikte collectie
			met betere zegels en gebieden
250
F		 1193 Griekenland in Victoria album w.o. betere
			zegels en klassiek tevens iets gebieden
130
		 1194 Griekenland 1872-1990 gebruikte collectie
			in Schaubek album
40
		 1195 Griekenland klassiek en ouder materiaal in
			insteekboek w.o. specialiteiten
100
		 1196 Griekenland avontuurlijke partij vanaf klassiek
			in insteekboek w.o. beter materiaal
100
		 1197 Griekenland in insteekboek w.o. klassiek
30
		 1198 Groenland 1938-2001 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums en
			insteekboekje
130
* 1199 Groenland en Faröer FDC’s in album
10
		 1200 Hongarije 1871-1963 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO en Victoria album 150
		 1201 Hongarije 1871-1967 grotendeels gebruikte
			collectie in Schaubek album
40
		 1202 Hongarije 1919-1965 grotendeels gebruikte
			collectie in KABE album
40
		 1203 Ierland 1922-1989 gebruikte colelctie in
			Collecta album w.o. betere zegels
80
		 1204 Ierland postfrisse veldelen in insteekboek
			Mi.cat.ca. €2350
30
		 1205 Italië 1862-1972 (on)gebruikte collectie in
			DAVO en KABE albums met veel betere zegels
			en series
300

		 1206 Italië 1862-1981 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in DAVO album w.o. betere series
250
		 1207 Italië 1862-1969 gebruikte collectie in Schaubek
			album w.o. betere zegels
100
		 1208 Italië en Triëst grotendeels gebruikte collectie
			in Victoria album met veel leuk materiaal
180
		 1209 Italiaanse Staten, Ital. koloniën, Fiume etc.
			gebruikte collectie in stockboek
150
* 1210 Italië 24 ‘EO’ brieven
100
		 1211 Italië 1861-1968 (on)gebruikte collectie in
			insteekboek w.o. betere zegels en series
130
		 1212 Italië 1861-1968 grotendeels gebruikte
			collectie in insteekboek w.o. betere zegels
150
		 1213 Italië klassiek met hoge cat.
80
		 1214 Italië en gros gebruikt in insteekboek w.o. oud 100
		 1215 Italië in 2 stockboeken, insteekboekje en map
			met Vaticaan daarbij iets andere landen w.o.
			Fiume
80
		 1216 Joegoslavië 1918-1980 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in KABE album
40
		 1217 Joegoslavië postfrisse velletjes 1969-1993
			in insteekboek cat.ca.€ 1350
30
		 1218 Twee catalogi ‘Eastern Rumelia and South
			Bulgaria’ en ‘Hrvatska’ 1941-1945’
10
* 1219 Letland 33 poststukken met reclamestempels 100
F		 1220 Levant w.o. Oostenrijks, Frans en iets Grieks
			in Victoria album met veel stempels en ca. 10
			poststukken
200
F * 1221 Levant, Frans, Duits, Italiaans, Engels en iets
			Russisch en Griekenland w.o. stempels in
			Victoria album interessant
300
KF 1222 Liechtenstein 1912-1990 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in KABE album en insteek			boek w.o. betere zegels, series en blokken met
			hoge cat.
800
F		 1223 Liechtenstein 1912-2001 gebruikte collectie
			met betere zegels
350
F		 1224 Liechtenstein 1912-1996 (on)gebruikte
			collectie in album w.o. betere zegels en
			series alsmede 2 insteekboekjes w.o. postfris 180
		 1225 Liechtenstein complete vellen met hoge cat.
20
		 1226 Liechtenstein 1912-1997 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek w.o.
			betere zegels
150
		 1227 Liechtenstein 1912-1983 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek
130
		 1228 Liechtenstein grotendeels modern postfris
			tot 2000 in insteekboek
20
		 1229 Liechtenstein vanaf nr.1 in insteekboekje
60
		 1230 Luxemburg 1852-2002 vnl. gebruikte collectie
			met betere zegels en blokken o.a. Mi.blok.I
			Type II
350
		 1231 Luxemburg 1852-1996 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album en insteek			boek w.o. betere zegels
150
		 1232 Luxemburg 1852-1991 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album w.o. betere zegels
			cat.ca.7.000 (vlgs. inzender)
130
		 1233 Luxemburg 1852-1970 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. betere blokken
100
		 1234 Luxemburg 1880-1995 vnl. postfrisse
			collectie cat.ca.1500
40
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		 1235 Luxemburg 1852-1957 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in insteekboek w.o. betere
			zegels en series cat.6000+
130
		 1236 Noorwegen 1855-1969 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album, klassiek
			goed aanwezig
300
		 1237 Noorwegen 1855-1973 (on)gebruikte collectie
			in 2 albums w.o. betere zegels en series
200
		 1238 Noorwegen en Zweden grotendeels gebruikt
			in Victoria album w.o. betere zegels
150
		 1239 Oekraïne 2 stockboeken vnl. postfris t/m 2015 40
		 1240 Oekraïne modern postfris t/m 2015
30
		 1241 Oost en Zuid Europa avontuurlijke partij klassiek
			en ouder materiaal in 2 insteekboeken
180
F		 1242 Oostenrijk 1850-2002 grotendeels gebruikte
			collectie in Victoria album w.o. veel betere
			zegels en series met hoge cat.
400
F		 1243 Oostenrijk 1850-1922 zeer gespecialiseerde
			grotendeels gebruikte collectie in Victoria
			album met tandingvariëteiten, proeven,
			Neudrücken, stempels, typen en kleuren
			interessant
200
		 1244 Oostenrijk 1850-2002 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in 2 albums met betere zegels 250
		 1245 Oostenrijk 1867-2001 grotendeels ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in 3 DAVO albums
			w.o. betere zegels en series
180
		 1246 Oostenrijk 1850-1946 (on)gebruikte collectie
			in DAVO album w.o. Levant en Feldpost
100
		 1247 Oostenrijk in ringband en dik insteekboek w.o.
			postfris, tevens iets Servië
40
		 1248 Oostenrijk diversen in 2 stockboeken
30
		 1249 Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein in
			5 stockboeken w.o. betere ex.
60
		 1250 Oostenrijk 1914-1937 (on)gebruikte collectie in
			Schaubek album w.o. betere zegels en series 130
		 1251 Oostenrijk en gebieden 1850-1990 grotendeels
			gebruikte collectie in 2 albums met beter
			materiaal
200
		 1252 Oostenrijk en gebieden vanaf klassiek in
			insteekboek w.o. beter materiaal
150
* 1253 Oostenrijk ca. 85 poststukken
50
* 1254 Oostenrijk ca. 200 p.w.s.
40
		 1255 Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland met
			betere combinaties in 4 stockboeken
150
F * 1256 Oostenrijk-Hongarije Feldpost 1915-1918
			gebruikte resp. ongebruikte collectie in
			ringband w.o. betere poststukken
300
		 1257 Bosnië klassiek in 2 stockboeken met o.a. veel
			overdrukken en Joegoslavië Leuke koop
60
		 1258 Oostenrijkse Levant en Bosnië collectie in
			klemband
100
F		 1259 Oostenrijkse gebieden w.o. Bosnië en Joego			slavië alsmede Fiume in Importa album w.o.
			stempels, betere zegels en enkele poststukken 130
		 1260 Oostenrijkse Levant en scheepsstempels w.o.
			Griekenland in Victoria album interessant
150
F		 1261 Oostenrijkse Levant in Victoria album met
			veel leuke stempels
250
F		 1262 Lombardije-Venetië 1850-1864 grotendeels
			gebruikte collectie in ringband cat. volgens
			inzender ca. €4000
250

F * 1263 Oostenrijkse, Franse en Griekse Levant gebruikte
			collectie in Victoria album met veel stempels
			en ca. 30 poststukken interessant
300
F		 1264 Polen 1860-1966 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in 3 albums met vele betere zegels
			en series met hoge cat.
600
		 1265 Polen 1918-1971 grotendeels gebruikt in KABE
			album tevens iets Turkijke en Oekraïne
130
		 1266 Polen 1918-1976 grotendeels gebruikte collectie
			in Schaubek album w.o. lokale uitgifte
50
		 1267 Polen vnl. oud(er) materiaal w.o. betere o.a.
			lokaalpost en pubs
100
		 1268 Polen stockboekje met ‘Groszny’ overdrukken
			en boekje van Kolakowski Leuk
10
		 1269 Portugal 1853-2002 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. betere zegels
350
F		 1270 Portugal 1852 - 1989 grotendeels gebruikte
			collectie in Victoria album w.o. betere zegels
			en series tevens iets kolonïen
350
		 1271 Portugal 1880-1972 (on)gebruikte collectie
			met betere zegels
150
		 1272 Portugal 1939-1998 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie blokken vrijwel compleet
80
		 1273 Portugal in stockboek w.o. iets klassiek
30
		 1274 Portugal en koloniën Ceres-zegels in album
			w.o. betere ex.
40
		 1275 Portugal en koloniën in 2 insteekboeken w.o.
			postfris
50
		 1276 Portugal en gebieden postfris cat.ca.1000
			w.o. Motief
30
		 1277 Portugal en koloniën in 2 insteekboeken w.o.
			veel Ceres, tevens iets andere landen (o.a.
			Hongarije)
80
		 1278 Roemenië 1858-1967 grotendeels gebruikte
			collectie in Scott album w.o. betere zegels
			en series, klassiek goed aanwezig
300
		 1279 Roemenië in 2 dikke insteekboeken w.o.
			klassiek tevens iets andere landen
130
		 1280 Roemenië grotendeels postfrisse blokken in
			insteekboek
70
		 1281 Roemenië 1908-1994 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek
60
		 1282 Roemenië vnl. postfris in stockboek
10
		 1283 Rusland 1889-1977 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. en gros in ringband
			en 4 insteekboeken
130
		 1284 Rusland in 4 stockboeken w.o. klassiek
60
		 1285 Scandinavië diversen w.o. klassiek met hoge cat. 70
		 1286 Scandinavië w.o. Noorwegen, Zweden en
			Groenland in 3 insteekboeken w.o. beter
			klassiek met hoge cat.
130
		 1287 Scandinavië in 3 stockboeken w.o. Denemarken,
			Groenland en Noorwegen
50
F		 1288 Spanje 1850-1972 (on)gebruikte collectie
			met betere zegels
800
		 1289 Spanje 1855-1987 gebruikte collectie en
			Portugal 1862-1972 gebruikte collectie in
			KABE album w.o. betere zegels
100
		 1290 Spanje klassiek en ouder materiaal in
			insteekboek w.o. specialiteiten
130
		 1291 Spanje 1880-1970 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie
40
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		 1292 Spanje velletjes ** uit serie Mi.537-561 cat.
			ca.50.000
		 1293 Spanje 1930-1970 vnl. postfrisse collectie
			met betere zegels en blokken
		 1294 Spanje en Portugal in 2 insteekboeken en
			4 rondzendboekjes w.o. betere zegels
		 1295 Spanje 1852-1995 collectie in 3 albums w.o.
			veel postfris
		 1296 Spaanse koloniën in insteekboek w.o. klassiek
* 1297 Sudetenland collectie in 2 banden met ca.100
			brieven en 70 fragmenten w.o. noodstempels
			Tsjechoslowakije in 2 albums
		 1298 Tsjechoslowakije 1918-1989 (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie in 3 albums w.o.
			betere zegels en series
		 1299 Tsjechoslowakije 1918-1971 grotendeels
			gebruikte collectie in 4 insteekboeken w.o.
			betere zegels
		 1300 Tsjechoslowakije 1918-1977 gebruikte resp.
			ongebruikte collectie in 2 Schaubek albums
		 1301 Tsjechoslowakije 1918-1972 (on)gebruikte
			collectie met betere zegels
		 1302 Tsjechoslowakije grotendeels gebruikt alsmede
			iets Kroatië in insteekboek
		 1303 Tsjechoslowakije en Hongarije in album en
			2 insteekboeken
		 1304 Vaticaan 1852-1990 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album

70
100
100
50
40
90
250
130
70
100
20
60
130

		 1305 Vaticaan 1852-1976 gebruikte collectie in
			DAVO album w.o. betere series (o.a. Mi.45-50
			op brief en Mi.162)
		 1306 Vaticaan 1929-1979 grotendeels gebruikte
			collectie in KABE album w.o. betere zegels
		 1307 IJsland 1873-1989 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in DAVO album w.o. betere
			zegels en series
F		 1308 IJsland, Finland en Denemarken grotendeels
			gebruikt in Victoria album w.o. betere zegels
		 1309 IJsland collectie in stockboek w.o. betere series
		 1310 IJsland en gros in insteekboek w.o. postfris
		 1311 Zweden postzegelboekjes postfris 1957-2002
			in 4 albums ca. 350 stuks
		 1312 Zweden 1855-1955 gebruikte resp. ongebruikte
			collectie w.o. betere zegels en series
		 1313 Zweden v.a. klassiek in insteekboek w.o.
			beter materiaal
		 1314 Zweden 1858-1979 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Leuchtturm album
		 1315 Zweden 1855-1979 grotendeels gebruikte
			collectie in Facit album w.o. betere zegels
		 1316 Zweden 1858-1992 grotendeels gebruikte
			collectie in insteekboek w.o. betere zegels
		 1317 Zweden postzegelboekjes ** tevens andere
			landen in album (ca. 100 boekjes) Mi.cat.700
		 1318 Zwitserland 1843-1960 met betere zegels
			o.a. Pax-serie
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70
50
250
250
80
30
180
180
130
30
150
100
50
150

F		 1319 Zwitserland 1854-1986 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o.
			betere zegels, series en blokken alsmede
			‘back of the book’ met hoge cat.
		 1320 Zwitserland 1850-1984 grotendeels gebruikte
			collectie w.o. betere zegels en series
		 1321 Zwitserland frankeergeldig ca.1424 SF
		 1322 Zwitserland 1850-1973 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. NABA blok en Pax serie
		 1323 Zwitserland 1881-1968 grotendeels gebruikte
			collectie in album w.o. betere zegels
F		 1324 Zwitserland 1849-2002 gebruikte collectie
			met betere zegels en blokken ‘Kriegswirtschaft’,
			Verkeersbond, tandingen etc. Mooie koop
		 1325 Zwitserland 1854-1992 grotendeels gebruikte
			collectie in 3 SAFE albums
		 1326 Zwitserland 1850-1970 (on)gebruikte collectie
			w.o. betere blokken etc.
		 1327 Zwitserland in album en 2 insteekboeken
			w.o. aardig klassiek en modern postfris
		 1328 Verenigd Europa 1974-1992 postfrisse collectie
			in 2 Schaubek albums
		 1329 Zwitserland modern gebruikt engros in 2
			insteekboeken
		 1330 Zwitserland luchtpost en dienstzegels in dik
			insteekboek w.o. betere zegels en series met
			hoge cat.
		 1331 Oostenrijk en gebieden 1850-1950 grotendeels
			gebruikte collectie in album w.o. betere zegels
F		 1332 Zwitserland Nations Unies gebruikte collectie
			met hoge cat. (ca.7000 SF) Mooie koop
		 1333 Zwitserland album en stockboek
		 1334 Zwitserland 1862-2001 gebruikte collectie in
			Victoria album w.o. betere zegels
* 1335 Zwitserland Feldpost en militaire brieven en
			kaarten w.o. Soldatenzegels (meer dan 150
			stuks) in 2 albums
		 1336 Zwitserland in 2 insteekboekjes w.o. klassiek
			en postfris, tevens iets andere landen
		 1337 Zwitserland in album en stockboek w.o. brieven
			en klassiek
		 1338 Zwitserland in dik insteekboek v.a. klassiek
			tot modern w.o. stempels en tandvariëteiten
F		 1339 Zwitserland postfris en gebruikt o.a. keerdruk			ken en Nations Unies in 2 stockboeken
		 1340 Zwitserland modern postfris in dik insteekboek
			tevens iets Luchtpost en Pro Juventute
		 1341 Zwitserland in 2 stockboeken w.o. postfris
			tevens iets Liechtenstein
		 1342 Zwitserland en Liechtenstein klassiek en oud
			in insteekboek w.o. beter
		 1343 Zwitserland ouder en klassiek materiaal in
			insteekboek w.o. betere blokken en Dienst
F		 1344 Zwitserland 1854-1997 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 dikke insteekboeken
			w.o. betere zegels, series en blokken met
			hoge cat.
		 1345 Zwitserland grotendeels gebruikt in insteek			boek w.o. klassiek en stempels
				

800
250
500
280
50
600
130
300
180
50
40
180
100
400
30
60
100
50
60
70
200
60
30
80
130

300
40

Europa in dozen
				
		 1346 Bund doos met 7 insteekboeken en stockbladen
			w.o. postfris tevens iets Reich
60
		 1346a Vaticaan 1929-2010 grotendeels postfrisse
			collectie in verhuisdoos met 5 SAFE albums,
			3 FDC albums en insteekboekje
180
		 1347 Spanje modern postfris in doos met album,
			map en 6 insteekboeken w.o. blokken en
			Eurozegels
150
		 1347a Spanje engros Mi.537-561 ** doos met map en
			9 stockboeken, enorme cat.waarde 500.000++
			(vlg.inz.)
130
		 1348 Bund doos met 5 dikke insteekboeken w.o.
			veel postfris en enkele betere zegels tevens
			jaarsets w.o. Eurozegels
80
		 1349 Liechtenstein postfris en max. kaarten
60
		 1350 Bund doos met 6 albums w.o. postfris tot 2007 80
		 1351 Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein
			in doos met 10 insteekboeken grotendeels postfris 60
		 1352 Duitsland w.o. Reich doos met album en 3
			insteekboeken w.o. betere zegels
60
		 1353 België doos met 8 insteekboeken, insteekboekje,
			2 mappen, enkele poststukken en stockbladen
			w.o. betere zegels en spoorzegels
130
		 1354 Bund doos met 4 albums en dik insteekboek
			w.o. engros
50
		 1355 België doos met 5 insteekboeken en 2 ring			banden met modern postfris
130
		 1356 Skandinavië modern postfris doos met 3
			ringbanden en tientallen enveloppen w.o.
			Noorwegen en Finland hoge aanschafprijs
80
		 1357 Oostenrijk modern postfris doos met 2
			overvolle stockboeken, insteekboekje,
			map en 3 envelopppen
60
		 1358 Bund doos met 10 insteekboeken alsmede
			iets DDR postfris en gebieden Reich
60
		 1359 Bund 1949-2015 doos met 2 albums, ordner
			en 2 insteekboeken w.o. postfris en betere
			zegels en series
130
		 1360 DDR doos met 6 insteekboeken en insteek			boekjes w.o. betere zegels en blokken w.o.
			Mao-series en Karl Marx blokken
100
KF 1361 Vaticaan 1929-2014 grotendeels postfrisse
			nagenoeg complete colectie w.o. Mi.39-44
			*/** (gesig. Diena)
500
		 1362 Frankrijk op zwarte kaartjes met hoge cat.
130
		 1363 Europese landen collecties in albums w.o.
			aardig Italië
100
		 1364 Rusland doos met 5 stockboeken, 2 insteek			boekjes en albumbladen grotendeels gebruikt
			w.o. iets klassiek
50
		 1365 Zweden 1855-2011 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie doos met 3 albums en
			ordner w.o. betere zegels en series
100
* 1366 Bund 1e dag bladen t/m 2015 in doos.
			Aanschafwaarde Eurodeel ca. €800 zelden
			aangeboden
60
		 1367 Bund 1949-1999 grotendeels postfrisse collectie
			alsmede dubbel verzameld gebruikt in 5
			Lindner albums
100
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		 1368 Berlijn en Bund in 4 albums w.o. 2 luxe
			DAVO’s met betere series
70
		 1369 Reich engros gebruikt doos met 7 insteek-		
			boeken w.o. stempels
60
		 1370 België doos met 2 albums, 2 stockboeken,
			insteekboekje en mappen w.o. “Back of Book”
			met beter materiaal hoge waarde
130
		 1371 Bund 1949-1999 postfris doos met 5 Lindner
			albums cat.ca.4800
80
		 1372 Zwitserland doos met album, 3 insteekboeken
			en 2 dozen w.o. klassiek en oude(re) poststukken 70
		 1373 Duitsland in 4 albums, 4 stockboeken en op
			stockbladen w.o. Oude Staten, Reich, Berlijn
			en Bund
180
		 1374 Duitsland in doos met van alles ‘Fundgrube’
50
		 1375 Zwitserland w.o. klassiek en Dienst Aardige koop 100
		 1376 Europese landen in 2 albums en 10 stockboeken
			w.o. Reich en Oostenrijk, tevens dik stockboek
			Indonesië
60
		 1377 Scandinavië doos met 3 stockboeken, map
			en insteekboekje w.o. klassiek
80
		 1378 Zwitserland 1957-2011 winkelvoorraad
			postfrisse postzegelboekjes in 4 doosjes
600
		 1379 Zwitserland doos met 4 insteekboeken,
			speciaalbladen en 4 FDC albums
60
		 1380 Europese landen doos met ordner, 6 insteek			boeken en stockboek w.o. postfris en betere
			zegels
80
		 1381 Zwitserland doos met 3 albums en 3 stock			boeken met veel modern ** en klassiek
350
		 1382 Duitsland album en 5 stockboeken w.o.
			gebieden in doos
70
		 1384 Bulgarije in 7 stockboeken met klassiek,
			blokken, modern postfris etc. Prachtkoop
250
		 1385 Spanje grotendeels modern gebruikt doos
			met 3 albums en 2 insteekboeken
60
		 1386 Rusland grotendeels postfris in ordner,
			speciaal album en 2 dikke insteekboeken
130
		 1387 Hongarije doos met 7 insteekboeken en
			doos met veel zegels
50
		 1388 Duitsland doos met album. 4 insteekboeken
			w.o. Reich en Saar tevens 2x Literatuur
60
		 1389 Duitsland doos met 7 insteekboeken, insteek			boekje, doos en 2 kistjes w.o. Reich en
			Amerikaanse zone alsmede poststukken
70
F		 1390 Oostenrijk 1850-2014 (on)gebruikte resp. 		
			postfrisse collectie doos met 6 albums,
			ringband en stockboek w.o. betere zegels
500
		 1391 Frankrijk en koloniën divers in album en
			7 insteekboeken
70
		 1392 Bund en DDR doos met 2 Davo albums, 3
			insteekboeken, map en 6 insteekkaartjes
60
		 1393 Skandinavië doos met 4 albums en 5 stock			boeken w.o. leuk IJsland en postfris
150
* 1394 Reich doos met honderden poststukken,
			leuke uitzoekpartij
50
		 1395 Tsjechoslowakije 1918-1968 doos met 2
			albums alsmede andere landen insteekboek
			en map w.o. stapeltjes poststukken
60
* 1396 Frankrijk gespecialiseerde collectie ‘Marianne
			de Gandon’ w.o. 330 poststukken en veel
			grote eenheden
200

		 1397 België doos met 5 albums w.o. modern
			postfris tot 2010
200
		 1398 DDR postfris doos met 4 Lindner albums
			cat.ca.4300 incl. blokken
100
		 1399 Frankrijk en koloniën w.o. betere zegels
100
		 1400 Tunesië collectie op albumbladen en beter
			ongetand Algerije met hoge cat.
150
		 1401 San Marino 1877-1980 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie op albumbladen in doos w.o.
			betere zegels en series tevens iets Vaticaan 100
		 1402 Frankrijk klassiek op kaarten en in 2 stockboeken 60
		 1403 Zwitserland doosje met insteekkaartje met
			betere zegels w.o. luchtpost nrs.1 en 2 cat.ca.
			€4500
100
		 1404 Oostenrijk doos met 3 stockboeken, stock			bladen en 2 insteekboekjes met o.a. stempels
			w.o. veel klassiek Leuke koop
130
		 1405 België tussen nr.997 en 1171 complete vellen
			iets roest cat.ca.6500
60
		 1405a Tunesië voorraad postfris in zakjes w.o. veel
			Motief
60
		 1406 Frankrijk diverse betere zegels en iets diversen 180
F		 1407 Monaco Rode Kruisbladen, speciale blokken,
			betere series in doos, postfrisse prachtkoop,
			cat.ca.10.730
400
		 1408 Luxemburg voorraad Dienstzegels met hoge cat. 50
* 1409 België ca. 350 p.w.s.
30
		 1410 Zwitserland doos met 3 stockboeken, album			bladen en map w.o. modern postfris en klassiek 80
* 1411 Frankrijk doosje met ca. 220 poststukken
50
		 1412 Bulgarije in zakjes w.o. aardig ‘spul’
			(ca. 30.000 zegels)
50
		 1413 Portugal en koloniën op albumbladen en iets
			Spanje
100
F * 1414 Algerije collectie poststukken gesorteerd op
			stempels veelal op prentbriefkaart w.o. trein			stempels (988 items) zelden aangeboden
			//Rare collection of Algerian postal history
almost all different cancellations mostly on
			picture postcards (988 items)
750
		 1415 Frankrijk gebruikt in 5 stockboeken w.o.
			Eurozegels
50
		 1416 DDR doos met 3 stockboeken en insteekboekje
			w.o. betere postzegelboekjes, alsmede iets Bund 50
* 1417 Zwitserland ca.450 FDC’s
30
* 1418 Zwitserland ca. 175 gebruikte geillustreerde
			p.w.s.
130
F * 1419 Tunesië 1834-1940 ca.170 poststukken w.o.
betere ex. en voorfilatelie
400
		 1420 Zwitserland modern ** in doos met enveloppen
			en zakjes
60
		 1421 Rusland 1857-1999 doos met 6 insteekboeken
			w.o. blokken en betere zegels
60
* 1422 Frankrijk poststukken in doos
10
* 1423 België 1800-1840 52 poststukken
100
* 1424 Reich doos met honderden poststukken w.o.
			veldpost
50
		 1425 Zwitserland doos met postzegelboekjes,
			combinaties en modern **
150
* 1426 Duitsland poststukken 1900-1945
50
* 1427 Duitsland Reich doos met oude brieven en
			documentatie
10
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F		 1428 Bund en Berlijn in 2 rondzendboekjes
			cat.ca.8000 na te zien
380
* 1429 Duitsland poststukken w.o. betere ex.
60
		 1430 Zwitserland gestempelde postzegelboekjes
50
F * 1431 Tunesië stempelverzameling op plaatsnaam
			verzameld veelal prentbriefkaarten, maar
			ook p.w.s. en brieven met veel ambulant
			en paquebot (ca. 530 items) Interessant
400
		 1432 Roemenië, Zwitserland en Zweden op
			kaarten klassiek w.o. typen, tandingen,
			etc. uit te zoeken
100
		 1433 Frankrijk modern frankeerwaarde ca.350 Euro 150
		 1434 Frankrijk en koloniën vnl. postfris
40
		 1435 Turks Cyprus, Kazachstan, Turkmenistan,
			Georgië en Armenië postfris w.o. tot 2010
			in doos met 4 stockboeken
60
		 1436 Verenigd Europa postfris in doos met 5
			insteekboeken
80
		 1437 Finland doos met zakjes w.o. postfris en 2
			stockbladen w.o. kleurvariëteiten en
			enveloppe met 10 Kop
50
* 1438 Oostenrijk en Hongarije postpakketkaarten
			(ca. 90 ex.)
40
		 1439 Duitsland in 2 albums en op albumbladen
			w.o. Staten met hoge cat.
100
* 1440 Frankrijk poststukken grotendeels oud(er)
			materiaal in doos (ca.250 stuks)
50
		 1441 België betere zegels op kaarten en insteek			boek w.o. Staalhelm 2 Fr. met dun plekje
60
* 1442 Marokko collectie poststukken verzameld op
			stempel vnl. Frans Marokko en enkele Duitse
			en Britse kantoren en vele interessante prent			briefkaarten w.o. panoramakaarten (ca. 330
			items)
250
* 1443 Frankrijk 65 ‘EO’ brieven
100
		 1444 Duitse Rijk ca. 3000 zegels in doosje Na te zien 50
		 1445 Zwitserland postfris in zakjes en stockboek,
			hoge frankeerwaarde
280
		 1446 Duitsland diversen w.o. betere kilowaar
			“Reich” kleine “Fundgrube”
50
Diversen in enveloppen
				
		 1447 Curaçao en St. Thomas Facit nrs.1-4 * en
			nr.22 cat.1300 Kr. pr.ex.
20
		 1448 Betere zegels in zakjes w.o. Zuidwest Afrika
60
F * 1449 Diverse betere poststukken
150
* 1450 Thema twee “golf” stukjes
20
F * 1451 Twee poststukken bergexpeditie w.o. “Saltoro
			exp.”
20
		 1452 Curaçao - St. Thomas lijn Fa.19 gebruikt en
			ongebruikt cat.1300 Kr. pr.ex.
20
* 1453 Diverse poststukken w.o. voorfilatelie, Finland etc. 40
* 1454 Maximumkaarten 50-er jaren van Monaco,
			Oostenrijk en België w.o. betere (16 ex.)
40
		 1455 Europese landen op 8 insteekkaartjes en
			mapje w.o. stadspost en Polen, interessant
40
		 1456 Perzië, Kuwait, Foochow en Spitsbergen op
			insteekkaartjes
40
* 1457 Diverse poststukken
20
1458 Perfins diverse landen, onuitgezocht op 27
			insteekkaartjes
20

		 1459 Wereld insteekboekje met betere zegels en
iets fiscaal

20

Diversen in albums en stockboeken
				
		 1460 Mongolië grotendeels gebruikt in insteekboek
			met veel Motief
30
		 1461 Ver. Naties postfris in album
10
		 1462 Twee stockboeken w.o. postfris Motief, Europa
			vellen etc. met hoge cat.
70
		 1463 Motief Vlinders in 2 insteekboeken grotendeels
			postfris zelden aangeboden
30
* 1464 Correspondence of Gertrude Robinson Smith
			1900-1917 content makes reading interesting
			(ca. 100 items)
20
F		 1465 Wereldcollectie in oud album w.o. beter
			Engelse koloniën
1500
		 1466 Wereld in insteekboek w.o. Engelse koloniën
			en Europese landen
40
* 1467 Diverse poststukken
30
		 1468 Noord- en Zuid-Korea grotendeels gebruikt
			in dik insteekboek
40
		 1469 Twee dikke stockboeken met veel betere
			series o.a. Beethoven blok (6x), Nederland
			en Zwitserland
100
		 1470 Verenigde Naties 1951-1999 postfrisse collectie
			in 2 albums w.o. blokken en velletjes
70
F		 1471 Finland treinzegels in dik stockboek w.o.
			klassiek mooie koop
60
		 1472 Motief Rode Kruis postfris cat ca. 900
30
		 1473 Motief kernfysicacentrum CERN in 2 ring			banden w.o. ongetand Frankrijk interessant
40
		 1474 Wereld in 3 stockboeken w.o. Zuid-Amerika
			o.a. Brazilië en Chili
40
		 1475 Wereld in 2 dikke insteekboeken w.o. Japan
			en iets PRC
60
		 1476 Wereld in album en insteekboek v.a. klassiek
			tot modern
50
		 1477 Ver. Naties in album en stockboek met hoge cat. 10
F * 1478 Zeppelin-vluchten (57 stuks) w.o. vele zeldzame
			ex. (scans on request)
800
		 1479 Motief Muziek en Treinen in 2 insteekboeken
30
		 1480 Afrikaanse landen postfris in 2 dikke insteek			boeken w.o. veel Motief o.a. Vogels en Schepen 50
		 1481 Oud insteekboek w.o. aardig Perzië, China en
			Zuid-Amerika
100
		 1482 Zweden en Israël in dik insteekboek w.o. postfris 40
		 1483 Wereld in 2 albums w.o. Oost Europa met
			o.a. Rusland
80
		 1484 Wereld in stockboek w.o. beter Siam tevens
			Japan in album Leuke koop
130
		 1485 Wereld in insteekboekje w.o. klassiek (enkele
			vervalsingen)
40
		 1486 Wereldcollectie in Schaubek album (1941)
60
		 1487 Wereld vervalsingen en divers in insteekboekje 60
		 1488 Wereld grotendeels postfris in stockboek w.o.
			Engelse koloniën
40
		 1489 Fiji, Japan, Mexico en Dahomey doos met 3
			stockboeken en map met albumbladen w.o.
			betere zegels
60
		 1490 Motief in album en 2 insteekboeken w.o.
			Napoleon en Katten
50
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		 1491 Saar, Saarland, Danzig, Zwitserland combina			ties en Portugal
80
		 1492 Engelse en Franse kolonïen in 2 ordners
40
1493 Stockboek met perfins vnl. Engeland,
			Denemarken en Duitsland
30
* 1494 Vóórfilatelie Europese landen in album
			(29 stuks) w.o. Italië, Frankrijk en Nederland 30
* 1495 Wereld poststukken in album w.o. betere
80
		 1496 Diversen klassiek met zeer hoge cat. w.o. vals
			na te zien
20
		 1497 Wereld uitzoekpartij in 3 insteekboeken vnl.
			oud en klassiek
150
		 1498 Wereld in oud Schaubek album w.o. betere
			zegels en stempels
130
		 1499 Vervalsingen (privé) in 3 stockboeken
30
		 1500 Motief Schepen in insteekboek met veel postfris 20
		 1501 Wereld collectie tot 1940 in 2 oude Schaubek
			albums
180
		 1502 Motief Vogels en Reptielen in 3 insteekboeken 40
		 1503 Motief vnl. Dieren postfris w.o. WWF
40
		 1504 Wereld collectie Luchtpost in album met vnl.
			oud(er) materiaal
70
		 1505 Diversen w.o. de Filippijnen en Maleise Staten 80
F * 1506 A holiday trip, postal history, photo’s etc.
			from a.o. Japan and Malta
100
		 1507 Postfris w.o. leuk materiaal
40
		 1508 Fiscaalzegels in dik stockboek
40
		 1509 Fiscaal w.o. Eng. Koloniën
30

		 1510 Fiscaalzegels in dik stockboek
50
		 1511 Motief postfrisse velletjes (ca. 130 ex.)
20
F		 1512 Vignetten ca. 2400 stuks prachtkoop in 4
			stockboeken
100
* 1513 Drie albums met poststukken w.o. aardige ex. 40
		 1514 Motief en Thema ouder materiaal in 2 klem-		
			banden w.o. Engelse koloniën
130
		 1515 Wereld in 2 insteekboeken w.o. Japan,
			Engelse koloniën en USA
40
		 1516 Wereld in insteekboek w.o. USA, Brazilië en
			Mexico met betere zegels
60
		 1517 Motief w.o. Schilderijen in 2 dikke stockboeken
			w.o. blokken
30
* 1518 Railrunners en prentbriefkaarten in 2 albums 10
		 1519 Ver. Naties New York 1951-1998 postfrisse
			collectie in Leuchtturm album alsmede UNTEA 40
		 1520 Wereld ‘uitknipsels postwaarden’ in oud Schaubek
			album w.o. stempels interessant
30
		 1521 Liberia 1860-1966 (on)gebruikte collectie w.o.
			veel klassiek Interessante koop
100
* 1522 Diverse poststukken en zegels w.o. 5 gld. Veth 100
		 1523 Diversen w.o klassiek
10
		 1524 Ver. Naties Geneve en Wenen 1969-2001 post			frisse collectie in 2 Schaubek albums
70
		 1525 Wereld collectie oud en klassiek in 3 door			leefde klembanden
300
		 1526 Belastingzegels en formulieren in Importa album
			en insteekboekje w.o. België en Nederland
30
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Kavels 1527 tot en met 1570 zijn niet op kantoor
te bezichtigen. Deze kavels zijn voorafgaand aan
		de veiling te bezichtigen in Brasserie Woudestein
op vrijdag 9 december en zaterdag 10 december.
		Onderstaande kavels worden niet opgestuurd, zij
kunnen wel worden meegenomen in de veilingzaal
		of worden opgehaald op kantoor.
				
		 1527 Wereld in 3 verhuisdozen met 57 overwegend
			dikke insteekboeken w.o. Franse koloniën,
			leuke koop
150
		 1528 Motief divers in 3 verhuisdozen met 48
			insteekboeken w.o. postfris, veel zegels,
			leuke koop
100
		 1529 Wereld in 2 verhuisdozen met 5 albums, 28
			stockboeken, mappen, doos en losse FDC’s/
			poststukken w.o. motief en per land
100
		 1530 Wereld in twee verhuisdozen met 3 albums,
			29 stockboeken en 14 insteekboekjes van
			klassiek tot modern
80
		 1531 Wereld in 2 verhuisdozen met 2 albums,
			2 ringbanden, 25 stockboeken en doos
			met zakjes en mappen grote uitzoekpartij
			met veel zegels w.o. postfris
80
* 1532 Twee verhuisdozen met vnl. groot aantal FDC’s 60
		 1533 Drie verhuisdozen met 31 albums/stockboeken,
			enkele oude catalogi en gebonden jaargangen
			‘Illustration Europeenne 1876-1877’
150
		 1534 Twee verhuisdozen boordenvol met van alles
			w.o. Nederland
60
		 1535 Wereldverzameling in 14 verhuisdozen w.o.
			aardig USA, Portugal en koloniën, Nederland,
			bundels en vele honderden zakjes met
			mogelijk vondsten
500
		 1536 Wereld gebruikt in 7 verhuisdozen met 14
			albums, 20 ringbanden, 57 insteekboeken,
			5 dozen en 9 zakken met veel zegels w.o.
			per land en motief
250
		 1537 Wereld doos met album en 4 stockboeken
			w.o. postfris o.a. Frankrijk en motief
60
		 1538 Doos met 8 Bristol Importa insteekboeken
10
* 1539 V.N. doos met 2 albums, 4 ringbanden en
			2 mappen met grotendeels FDC’s
50
		 1540 Complete nalatenschap met o.a. Israël,
			Duitsland, motief en Nederland in 7
			verhuisdozen
350
		 1541 Wereld verhuisdoos grote uitzoekpartij met
			album, zakjes, doosjes en los materiaal w.o.
			kantoorpost, veel zegels w.o. Nederland
50
		 1542 Wereld verhuisdoos met 2 albums, 6 stock			boeken, map, 8 insteekboekjes, 3 doosjes,
			insteekkaarten en 8 rondzendboekjes.
			Grote uitzoekpartij
60
		 1543 Nederland, FDC’s, mapjes, rondzendboekjes
			met hoge restwaarden (vnl. buitenland), zakjes
			Aruba, postfris etc. Leuke koop met lage inzet/
			taxatie in 6 verhuisdozen
100
* 1544 Wereld FDC’s in 3 verhuisdozen met albums,
			doosjes en mappen w.o. WWF en Rusland
80
* 1545 Europa FDC’s w.o. veel Verenigd Europa v.a.
			50-er jaren in twee verhuisdozen
80

		 1546 Doos met zakjes, albumbladen etc.
50
		 1547 Verhuisdoos met stockboeken en doosjes
40
		 1548 Grote doos met zakjes met tienduizend zegels 40
		 1549 Wereld doos met album en 4 stockboeken
50
		 1550 Wereld verhuisdoos met 2 dozen w.o. afge			weekte in een tiental doosjes met o.a. Azië
50
* 1551 Wereld verhuisdoos met FDC’s tevens zakjes
			met zegels
50
		 1552 Doos met 5 stockboeken
60
		 1553 Israël in verhuisdoos w.o. FDC’s
50
		 1554 Zwitserland diversen w.o. FDC’s
40
		 1555 Verhuisdoos met doosjes zegels
40
		 1556 Duitsland verhuisdoos met stockboeken
50
		 1557 Verhuisdoos met 15 stockboeken
50
		 1558 Verhuisdoos met 15 stockboeken
60
		 1559 Wereld verhuisdoos met 2 ringbanden, 7
			stockboeken, 4 insteekboekjes en 3 dozen
			met zegels w.o. Thailand
60
		 1560 Wereld verhuisdoos met 4 albums, ordner, 8
			ringbandjes, 6 insteekboeken, doosjes en zakjes 50
		 1561 Wereld verhuisdoos met 6 FDC albums, 6
			stockboeken, doosjes en los materiaal w.o.
			poststukken
50
		 1562 Wereld verhuisdoos met album, 14 stock			boeken en 3 insteekboekjes
60
		 1563 Verhuisdoos FDC’s in 23 kleine albums vnl.
			Nederland
10
		 1564 Wereld verhuisdoos met ringbanden, boekjes,
			mappen en doosjes w.o. motief
50
		 1565 Diversen w.o. Japanse bezetting
60
		 1566 Doos met 14 albums/stockboeken
50
		 1567 Diversen in 13 albums/stockboeken
50
		 1568 Doos met lege stockboeken
10
		 1569 Nederland en DDR doos met 5 dikke stock			boeken en 3 bundels moderne poststukken
50
		 1570 Diversen w.o. Havana sigaren
10
			
Diversen in dozen op kantoor
en in veilingzaal te bezichtigen
				
* 1571 Motief Tennis ca. 600 poststukken Prachtkoop 100
		 1572 Diverse gebruikt en postfris in zakjes
40
* 1573 Doos poststukken
60
* 1574 Thema 60 grootformaat stukken, mooi voor
			retailhandel
40
		 1575 Doosje met zakjes w.o. China
50
* 1576 Wereld poststukken in doosje ca. 50 stuks w.o.
			oud(ere)
50
1577 Perfins vnl. Frankrijk
50
* 1578 Doos met o.a. poststukken Zuid-Amerika en
			Duits drukwerk met metalen monsters
			(bijzonder)
60
		 1579 Diversen w.o. UNTEA
10
* 1580 Poststukken w.o. betere ex. o.a. Port. India,
			“shipsailed...”etc. (ca. 64 ex.)
100
		 1581 Wereld grotendeels oud en klassiek op
			kaartjes w.o. beter materiaal
130
* 1582 Luchtpost Wereld in doos met ca. 70 stuks
			w.o. oudere
50
* 1583 Wereld poststukken met censuur in doos
			(ca. 100 stuks)
50
		 1584 Vier stockboekjes w.o. ** Ver. Europa
40
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ex.1645

- 66 -

* 1585 Doos met ca.450 poststukken
10
* 1586 Tweede Wereldoorlog 17 Rode Kruis formulieren
			België en Engeland
200
F		 1587 Doosje met ca. 1000 zegels klassiek w.o.
			betere ex.
100
		 1588 Azië w.o. Tibet, Nepal en iets China Interessant
80
		 1589 Zegel op Zegel motief collectie in 8 luxe Safe
			banden met cassette w.o. 2 leeg
150
		 1590 Diversen in 7 stockboeken w.o. klassiek, China,
			Hong Kong, etc. hoge cat. na te zien
150
		 1591 Wereld uitzoekpartij op bladen en in zakjes
			w.o. veel motief
80
		 1592 Wereld nieuwtjes in zakjes en insteekboek
			w.o. veel motief
130
		 1593 Doos met 9 stockboeken w.o. Cyprus,
			Zwitserland en Hongarije blokken ongetand
60
		 1594 Diversen vnl. Nederland w.o. beter FDC’s jaren’50 60
		 1595 Doos met 12 albums w.o. beter klassiek en
			Rusland
130
F		 1596 Motief Dieren postfrisse collectie in 6 stock			boeken met ca. 1500 series en blokken
280
		 1597 Verhuisdoos met 16 stockboeken en doosje
			Bontkraag gebruikt Leuk
40
F		 1598 Motief Vogels postfrisse collectie in 6 albums
			en handboek (ca. 1400 series en blokken)
			Prachtkoop
380
		 1599 Diversen in 5 stockboeken
50
* 1600 Lot of interesting 16th and 17th centrury
			covers also some FDC’s Curaçao
60
		 1601 Diversen w.o. Zwitserland en rondzendboekjes 50
1602 Diversen w.o. klassiek in zakjes “snuffelkoop” 50
		 1603 Diversen w.o. Siam, Nederland en koloniën,
			Engelse koloniën etc.
100
		 1604 Doos met rondzendboekjes
40
		 1605 Wereld divers in 4 albums en 9 insteekboeken 60
		 1606 Wereld uitzoekpartij op grote stapel oude
			albumbladen
130
		 1607 Diversen in 13 stockboeken
50
		 1608 Wereld doos met 3 stockboeken met Polen
			w.o. klassiek, ringband en 14 insteekboekjes
			met oud(er) materiaal w.o. Scandinavië
70
		 1609 Motief Ruimtevaart, Vliegtuigen en Copernicus
			in doos met 2 albums, 3 stockboeken en map
			tevens leeg album en insteekboek
50
* 1610 Diversen in verhuisdoos w.o. pakketkaarten,
			literatuur, presentatieboekjes
70
* 1611 Verhuisdoos met 2000+ brieven w.o. oud,
			scheepspost, speciaal stempels Nederland
100
		 1612 Noord-Vietnam (vel)delen cat.ca.10.000
40
F		 1613 Wereldcollectie in 12 Yvert klembanden w.o.
			betere Franse koloniën, Japan, Duitsland etc. 2000
		 1614 Wereldcollectie in 54 DAVO albums, Schaubek
			albums en stockboeken w.o. collecties Duitsland
			en gebieden en Nederland interessante koop
			in 5 verhuisdozen
800
		 1615 Wereld grotendeels postfris in 3 verhuisdozen
			met 22 albums en stockboeken w.o. Engelse
			koloniën
350
		 1616 Zwitserland, Canada, Suriname en Spanje
			modern in doos met 5 albums w.o. betere zegels 100
* 1617 Doos met poststukken w.o. beter Engeland
			met hoge cat.
100

		 1618 Lade met ca. 450 kaartjes w.o. klassiek,
			ongetand en proeven Leuke koop
		 1619 Wereld doos met album, 5 stockboeken, 6
			insteekboekjes, mappen, albumbladen en
			kistje Leuke uitzoekpartij
* 1620 Wereld poststukken, FDC’s en maximum			kaarten in doos met veel motief diversen
		 1621 Diversen in 6 dikke stockboeken
F		 1622 Frans en Brits Antarctica en gebieden postfrisse
			collectie t/m 2011 in 9 albums/stockboeken
		 1623 Wereld ruim 100 rondzendboekjes w.o. veel
			motief, ook postfris
		 1624 Wereld avontuurlijke partij w.o. oud en
			postfris in 7 insteekboeken
		 1625 Wereldcollectie in 7 albums w.o. betere zegels
		 1626 Diversen in stockboekjes en op bladen w.o.
			klassiek
		 1627 Literatuur doos met 15 boeken w.o. over USA
			en Frankrijk
		 1628 Verenigd Europa 1956-1996 postfrisse
			complete collectie, doos met 9 albums
		 1629 Verenigd Europa grotendeels postfris doos
			met 4 albums en ringband
		 1630 DDR mooi opgezette collectie in 6 Stanly
			Gibbons klembanden
		 1631 Catalogi recente uitgaven (11 st.) van Michel,
			Zumstein, NVPH etc.
		 1632 Wereld in dikke stockboeken w.o. Engelse
			koloniën en postfris w.o. Frankrijk en iets
			Eurozegels Nederland
		 1633 Wereld doos met 13 stockboeken, ringband
			en 4 insteekboekjes w.o. Engelse koloniën
			en Zwitserland
		 1634 Wereld doos met album, ringband en 7 stock			boeken w.o. postfris en Engelse koloniën
		 1635 Wereld doos met 5 stockboeken en 6 insteek			boekjes w.o. Engelse koloniën en Europese
			landen o.a. postfris
		 1636 Diverse postfrisse nieuwigheden
		 1637 Verenigd Europa 1956-1998 engros gebruikt
			in doos met 7 albums en insteekboek w.o.
			Luxemburg Mi.555-557 met hoge cat.
		 1638 Duitsland in 5 luxe DAVO- en Lindner albums
* 1639 Motief Scouting collectie in 10 albums met
			ca. 900 poststukken
		 1640 Literatuur Zeppelin (29 items) w.o. betere
			veilingcatalogi
		 1641 Verhuisdoos met 21 stockboeken , mappen, etc.
		 1642 Azië in 10 dikke stockboeken w.o. betere
			gebruikte collecties Taiwan en Thailand,
			mooie koop
		 1643 Twee verhuisdozen met stockboeken w.o.
			Nederland en zakjes en postfris Frankrijk
		 1644 vervallen
F		 1645 Motief treinen voorraad in verhuisdoos ca.850
			postfrisse series en blokken, mooie koop
F		 1646 Diversen vnl. postfris Motief in 11 stockboeken
			Mooie koop met hoge retailwaarde
		 1647 Wereld uitzoekpartij in verhuisdoos
		 1648 Wereld verhuisdoos met 22 stockboeken w.o.
			Zwitserland en Engelse koloniën
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60
180
50
100
400
130
130
300
60
50
200
60
60
10
130
60
130
60
50
150
50
450
50
100
200
100
400
500
70
70

ex.1684

ex.1719

ex.1697

		 1649 Wereld grotendeels oud en klassiek materiaal
			in 10 doorleefde albums
		 1650 Motief blokken verhuisdoos met 4 dikke
			albums en 10 stockboeken vol met blokken
* 1651 Luchtpost in 7 albums w.o. eerste vluchten
		 1652 Wereld verhuisdoos met 3 ringbanden, 8
			stockboeken, doosjes en zakjes w.o. België
			en Engeland
		 1653 Twee verhuisdozen met complete nalatenschap
			w.o. postfris Engeland, her en der leuk klassiek
* 1654 Doos FDC’s w.o. China en Macao
1655 Wereld vnl. landenpartijtjes in flink aantal
			mappen en wat doosjes
		 1656 Literatuur verhuisdoos w.o. Levant en een
			Ferchenbauer
		 1657 Wereld verhuisdoos met 16 stockboeken w.o.
			Azië o.a. Japan en Afrika w.o. Ethiopië
* 1658 Ballonpost ca. 335 poststukken
		 1659 Wereld doos met 3 insteekboeken en album			bladen w.o. postfris Motief en klassiek
		 1660 Diversen w.o. leuk Duitsland
		 1661 Literatuur ‘Fakes and Forgeries’5 delen nr.13 en
			15 t/m 18 in nieuwe staat. Winkelwaarde € 300

150
50
50
50
200
40
100
50
60
150
60
60
80

		 1662 Doos diversen
* 1663 Wereld doos met poststukken w.o. USA
		 1664 Diverse w.o. Engelse postzegelboekjes
* 1665 Ballonpost ca. 120 poststukken
		 1666 Motief series Zuid-Afrikaanse thuislanden Leuk
		 1667 Wereld afwisselende partij in 8 dikke
			insteekboeken
		 1668 Wereld doos met 13 stockboeken w.o.
			Zweden, Noorwegen en Bund
		 1669 Wereld doos met 6 albums, 2 stockboeken,
			insteekboekje, map en enveloppen
		 1670 Wereld doos met 3 albums, 3 stockboeken,
			5 insteekboekjes en los materiaal, leuke
			uitzoekpartij
* 1671 Diverse poststukken (ca. 100 ex.)
* 1672 Nederland, België en Frankrijk diverse
			poststukken
		 1673 Schepen motief in 6 albums, mooi opgezet
			met ca.6000 zegels en ca.140 blokken,
			tevens 110 poststukken en literatuur
		 1674 Wereld doos met 8 insteekboeken en stock			bladen w.o. aardig Zweden en VN postfris
		 1675 Grote doos met rondzendboekjes
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20
50
40
50
50
100
70
50
60
50
80
150
100
60

		 1676 Diversen w.o. veel modern China
50
		 1677 Wereld grotendeels oud en klassiek op oude
			albumbladen
100
* 1678 Wereld poststukken in doos w.o. Joegoslavië
			tevens iets bankbiljetten
25
		 1679 Vier stockboeken en doosje met zakjes
50
		 1680 Drie verhuisdozen met o.a. Zwitserland
			(frankeerwaarde ca. 350SF), China met o.a.
			Vissen gebruikt en Nederland Leuke koop
300
		 1681 Doosje met hawid kaartjes w.o. veel beter
			materiaal
200
* 1682 Doosje met ca. 240 vnl. veldpost- en censuur			stukken
130
		 1683 Doos met ca. 90 rondzendboekjes (restwaarde
			ca. 8000 gulden)
30
F * 1684 Diverse poststukken w.o. betere waardebrieven
			Nederland
60
		 1685 Literatuur 5 veilingcatalogi NL met opbrengst 10
		 1686 Bund in 2 albums w.o. alle betere zegels
			tevens album Nederland
60
		 1687 Diversen in 2 Schaubek albums en op album			bladen
50
		 1688 Diversen Duitsland
40
		 1689 Wereldcollectie in 19 zelfgemaakte albums in
			3 verhuisdozen met beter Rusland, China en
			Frankrijk
800
		 1690 Verhuisdoos met 16 albums/insteekboeken
			en op kaartjes
70
		 1691 Verhuisdoos met 16 stockboeken, -boekjes,
			albums etc.
50
		 1692 Wereld doos met 12 insteekboeken w.o.
			Frankrijk, Engeland en koloniën, tevens
			stapeltje moderne poststukken
60
		 1693 Wereld doos ruim 1100 zakjes met postfrisse
			nieuwtjes tot 2004
150
		 1694 Wereld doos met insteekkaartjes, 2 loupen
			en UV lamp
50
* 1695 Diverse poststukken w.o. betere FDC’s Ierland
			en Noorwegen en luchtpost Vietnam
200
		 1695a Motief Dieren vnl. postfrisse Japanse vogels
			(postprijs ca. 17.500 Yen)
80
1696 Doos fiscaal na te zien
50
F * 1697 Doos met ca. 380 poststukken vnl. oude en
			gefrankeerde prentbriefkaarten Prachtkoop 300
		 1698 Cassette met klassiek w.o. Wenen en Polen
50
* 1699 Wereld oude poststukken in doos w.o. Nederland 50
		 1700 Wereld doosje met klassiek materiaal op
			oude albumbladen w.o. China
180
		 1701 Wereld ruim 110 postzegelboekjes w.o.
			modern IJsland
60
		 1702 Diversen w.o. Klederdrachten
20
* 1703 FDC’s ca. 400 ex.
30
		 1704 Diversen op bladen w.o. klassiek
10
		 1705 Wereld doos met 3 stockboeken en insteek			boekje w.o. Frankrijk
60
		 1706 Wereld diverse in 10 insteekboekjes w.o.
			oudere en postfris materiaal
90
		 1707 Wereld doos met 77 rondzendboekjes w.o.
			betere zegels, hoge cat.
150
		 1708 Diversen op zwarte kaartjes w.o. beter
			Nederland klassiek, nominaal Zwitserland
			(80 SF) etc.
200

		 1709 Wereld diversen in 10 insteekboekjes w.o.
			ouder en postfris materiaal
90
		 1710 Diversen w.o. beter Nederland en Duitsland
			in 8 stockboeken/mappen
200
		 1711 Verenigd Europa postfris in insteekboek, stock			kaartjes en zakjes in doos, hoge cat.
80
		 1712 Wereld doos met honderden “blaadjes” w.o.
			USA, Rusland, Italië en Turkije
50
		 1713 Faroër 1976-2015 postfris vrijwel compleet
			en 2 albums met max. kaarten Ned.
70
		 1714 Wereld doos met 5 stockboeken w.o. Afrikaanse
			landen en Japan
60
* 1715 Wereld poststukken zowel oud als modern
			in volle doos
80
		 1716 Motief in 7 stockboeken grotendeels postfris,
			hoge cat.
80
* 1717 Doos met 3 albums poststukken en prentbrief			kaartjes
50
		 1718 Wereld doos met 5 insteekboeken w.o. Azië
60
F * 1719 Doos met ca.500 poststukken w.o. vele betere ex. 300
		 1720 Frankrijk doos met 3 albums, ordner en in			steekboek w.o. klassiek, tevens boekje over
			Rembrandt en de vraagbaak der Philatelie
50
* 1721 USA postwaardestukken doos met album,
			ringband en doos ca.400 stuks
50
		 1722 Reich w.o. betere zegels en Bund verhuisdoos
			met 2 insteekboeken, ringband, 3 mappen en
			tientallen zakjes
60
		 1723 Rusland in 16 dikke stockboeken vnl. gebruikt
			cat.ca.10.000
150
		 1724 Wereld doos met 4 stockboekjes, insteekboekje
			en envelop w.o. Engelse koloniën
50
		 1725 Wereld doos met 3 stockboeken, ringband,
			schriftje in 3 insteekboekjes, doosje met post			stukken en mappen w.o. postfris Engeland
60
		 1726 Motief Disney postfris engros doos met 11
			overvolle insteekboeken met veel zegels
100
		 1727 Wereld postzegelboekjes doos met honderden
			stuks w.o. Engels gebieden, leuke koop
130
		 1728 Wereld doos met 15 stockboeken en 4 insteek			boekjes w.o. postfris en modern Cuba en veel
			motief
80
		 1729 Wereld doos met 4 stockboeken, 3 insteekboek			jes, FDC’s en mapje w.o. Engelse koloniën
60
		 1730 Motief Schepen in 7 stockboeken w.o. blokken 100
		 1731 Doos met 9 albums en stockboeken
50
		 1732 Doos met 7 lege stockboeken
10
		 1733 Diversen w.o. Engelse en Italiaanse koloniën
			en beter Egypte in 7 stockboeken
100
		 1734 Motief w.o. vogels, doos met album en 4
			dikke insteekboeken
60
		 1735 Wereld doos met 8 stockboeken, insteekboekje
			en stockkaartjes w.o. aardig Frankrijk
60
		 1736 Wereld doos met 9 stockboeken, een insteek			boekje en map w.o. postfris o.a. Frankrijk
60
		 1737 Europese landen doos met album, 8 stock			boeken, map en Nordposta boekjes
50
		 1738 Wereld doos met honderden insteekkaartjes
			w.o. postfris
60
		 1739 Verenigd Europa, Nederland, Luxemburg
			en FDC’s in volle verhuisdoos, leuke koop
			vnl. postfris
200
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ex.1745

ex.1745

		 1740 Wereld doos met 3 insteekboeken w.o. Iran
			en doos Engeland w.o. Machin
		 1741 Verhuisdoos met 16 stockboeken Leuke koop
* 1742 Wereld bijzondere uitgiften en FDC’s w.o. een
			doos met 3 ordners, 3 albums en envelop,
			alsmede leeg album
		 1743 Diversen in 15 albums/stockboeken w.o.
			beter Israël Leuke koop
		 1744 Wereld doos met 4 albums en 6 stockboeken
			w.o. aardig materiaal
F		 1745 Picasso motief postfris engros verhuisdoos
			met 12 insteekboeken en 3 dozen cat.ca.
			€40.000 unieke kans voor groothandelaar

		

50
100
50
200
130

		 1746 Duitsland Bund doos met 3 stockboeken w.o.
			engros en 3 albums w.o. betere zegels
		 1747 Wereld verhuisdoos met 16 stockboeken w.o.
			postfris Engelse koloniën (o.a. India)
		 1748 Twee verhuisdozen met 24 stockboeken w.o.
			Verenigd Europa en Duitsland Leuke koop
* 1749 Diverse poststukken (w.o. Singapore) en
			FDC’s (w.o. beter Joegoslavië) ca.650 stuks
		 1750 Wereldcollectie in ca.45 stockboeken w.o.
			Nederland in 2 verhuisdozen
		 1751 Verhuisdoos met 11 stockboeken

60

De volgende veiling is
op 26 en 27 mei 2017.
Inleveringen zijn welkom
tot zaterdag 8 april 2017.
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250
100
150
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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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