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DE 77ste VEILING VINDT PLAATS OP
VRIJDAG 9 JUNI EN ZATERDAG 10 JUNI 2017
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
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unmounted mint
mint hinged
unused without gum
very fine (VF)
fine, almost VF (F-VF)
average/good (faults)
cover/entire
estimate

INDELING VAN DE 77ste VEILING
EERSTE ZITTING 77ste VEILING VRIJDAG 9 juni 2017 - 19.00 UUR
Kavel 1 – 532 Nederland en gebieden
533 – 584 Azië
TWEEDE ZITTING 77ste VEILING ZATERDAG 10 juni 2017 - 12:00 UUR

(Let op: aanvang gewijzigd!)

585 – 629
630 - 756
				
757 - 1136
1137 - 1418

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 30
woensdag 31
donderdag 1
vrijdag 2
zaterdag 3
maandag 5
dinsdag 6
woensdag 7

mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni
juni

(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 juni (09:00 - 17:00)
zaterdag 10 juni (09:00 - 11:00)

(Let op: aanvang gewijzigd!)
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 JUNI 2016 IN BRASSERIE WOUDESTEIN
OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR LET OP: AANVANG 19.00 UUR PRECIES
Eerste emissie nrs 1-3
				
F		
1 nr.1 blauw pl.II-8 cat.130 breedrandig pr.ex. 25
F		
2 nr.1 grijsblauw pl.II-21 cat.100 pracht randstuk 20
F		
3 nr.1 blauw pl.II-48 cat.130 breedrandig pr.ex. 20
F		
4 nr.1 staalblauw pl.II-41 cat.100 pracht
			randstuk
15
F		
5 nr.1 blauw pl.III-67 cat.50 pr.ex.
15
F		
6 nr.2 rood pl.IV-91 cat.35 breedrandig pr.ex. 15
F		
7 nr.2 dofrood pl.V-39 cat.35 pr.ex.
15
F		
8 nr.2 rood pl.V-86 cat.35 pracht randstuk
15
F		
9 nr.3 oranje pos.8 cat.200 pr.ex. met deel
			van rood stempel
30
F * 10 nr.1 pl.IV 4-5 in luxe paar op complete
			omslag van Dordrecht naar Utrecht (1861) 100
F * 11 nr.2 pl.III-41 op compleet drukwerk mooi
			stuk met bijzonder tarief
50
F * 12 nr.2 op omslag met langstempel ‘Oudenbosch’
			en rondstempel ‘Exp. Moerdijk’ pr.ex.
50

1

8

2

3

9

13

F		
13 Delft-A (EY.125) op 10 ct. pl.I cat.55 pr.ex.
			met luxe stempel
F		
14 N.R. spoorweg (EY.125) op 10 ct. pl.VI-48
			cat.100 pr.ex. met vrijwel compleet stempel

20
40

				

Kleinrond stempels
			
F		
15 Aarlanderveen op nr.19 cat.16 pr.ex.
F		
16 Amsterdam-8 op nr.41 cat.12++ pr.ex.
F		
17 Amsterdam-8 op nr.78 cat.20 pr.ex.
F		
18 Amsterdam-10 op nr.77 cat.17 pr.ex.
F * 19 Couvert koninklijk huis met kleinrond
			‘Apeldoorn-Loo’ portvrij naar Vlijmen
			cat.75 pr.ex.
F		
20 Asperen op nr.30 cat.15 pr.ex.
F		
21 Barendrecht op nr.30 cat.40 pr.ex..
F		
22 Barsingerhorn en Beilen op nr.60 cat.22 pr.ex.
F		
23 Benthuizen op nr.35 cat.30 pr.ex.

4

14

5

15

6

16

7

17

18

20

21

22

22b

23

24

25

26

27

28

29

30

31a
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10
20
20
15
30
10
10
15
10

19

10

12

11

31b

38

45

F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

32

40

39

46

34

ex. 33

47

Bleiswijk op nr.19 cat.50 pr.ex.
Boven-Hardinxveld op nr.51 cat.15 luxe ex.
Burgh op nr.35 cat.35 pr.ex.
Bussum op nr.34 cat.10 pr.ex.
Chaam op nr.37 cat.17 pr.ex.
Charlois op nr.35 cat.20 pr.ex.
Cuijk op nr.39 cat.5 luxe ex.
Delden op nrs.34 en 46 cat. zegels 33 pr.ex.
Delfzijl op nr.41 cat.20 pr.ex.
Deurne op nrs.34 35 en 36 cat.37 pr.ex.
Diever op nr.35 cat.35 pr.ex.
Dirksland op nr.39 cat.15 pr.ex..
Dongen op nr.43 cat.30 pr.ex
Duivendijke op nr.31 cat.65 pr.ex.

35

41

42

48

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

49

F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
F		
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

36

43

50

37

44

51

Enumatil op nr.35 cat.75 pr.ex.
Escharen op nr.37 cat.35 pr.ex.
Everdingen op nr.35 cat.35 pr.ex.
Ferwerd op nr.35 cat.10 pr.ex.
Frederiksoord op nr.35 cat.10 luxe ex.
Fijnaart op nr.43 cat.7 pr.ex.
Garijp op nr.37 cat.35 pr.ex.
Gemonde op nr.35 cat.37 pr.ex.
Giesbeek op nr.35 cat.75 pr.ex.
Giesendam op nr.37 cat.27 pr.ex.
Giesendam op nr.51 cat.22 pr.ex. op fragment
Goedereede op nr.35 cat.18 pr.ex.
Goedereede op nr.35 cat.18 pr.ex.
Goorle op nr.35 cat.17 pr.ex.

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

53

52

58

54

61

67

ex. 68

ex. 74

ex. 75

76

88

95

82

89

97

69

77

83

84

ex.91

ex.92

98

56

63

62

66

81

55

99
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70

57

60

ex. 64

ex. 65

ex. 71

78

85

79

80

86

87

96

94

100

73

101

102

103

106

ex.108

59

104

105

107

F		
52 Gramsbergen op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		
53 ‘s Gravendeel op nr.35 cat.45 pr.ex.
F		
54 ‘s Gravenzande op nr.35 cat.10 pr.ex.
			met luxe stempel
F		
55 Grijpskerk op nr.39 cat.12 luxe ex.
F		
56 Haastrecht op nr.35 cat.10 pr.ex.
F		
57 Haelen op nr.60 cat.45 pr.ex.
F		
58 Hagestein op nr.55 cat.45 pr.ex. op
			fragment (schaars)
F * 59 Hasselt (OV:) op brief naar Assen cat.180
			pr.ex.
F		
60 Heenvliet op nr.31 cat.18 pr.ex.
F		
61 Heerjansdam op nr.19 cat.18 pr.ex.
F		
62 Hekendorp op nr.35 cat.45 pr.ex. (schaars)
F		
63 Heinenoord op nr.35 cat.18 pr.ex.
F		
64 Hoek van Holland op nrs.33 en Port nr.5
			cat.15 pr.ex.
F		
65 Honselersdijk op nrs.35 en 60 cat.20 pr.ex.
F		
66 Hoogvliet op nr.37 cat.25 pr.ex.
F		
67 Katendrecht op nr.35 cat.10 pr.ex.
F		
68 Katwijk a/d Rijn op nrs.33 en 35 cat.20 pr.ex.
F		
69 Kedichem op nr.30 cat.75 pr.ex.
F		
70 Klaaswaal op Port nr.5 cat.22 pr.ex.
F		
71 Kortgene op nrs. 35 en 38 cat.25 pr.ex..
KF
72 Koudekerk op nr.35 cat.7 pr.ex. met luxe
			stempel
F		
73 Leksmond op nr.35 cat.25 pr.ex.
F		
74 Lemelerveld op nrs.37 en 42 cat.35 pr.ex.
F		
75 Lith en Lithooijen op nr.35 cat.50 pr.ex.
F		
76 Leusden op nr.38 cat.15 pr.ex.

10
15
10
15
10
20
15
60
10
10
15
10
10
15
10
10
10
20
10
15
10
10
15
20
10

F		
77 Leiderdorp op nr.35 cat.12 pr.ex. met luxe
			stempel
F		
78 Leimuiden op nr.40 cat.45 pr.ex. op fragment
F		
79 Mechelen (LB:) op nr.38 cat.22 luxe ex.
F		
80 Meerlo op nr.40 cat.18 pr.ex.
F		
81 Meeuwen op nr.35 cat.27 pr.ex.
F		
82 Nieuwerkerk a/d IJ op nr.34 cat.22 pr.ex.
F		
83 Noordwijkerhout op nr.35 cat.95 pr.ex.
F		
84 Noordeloos op nr.60 cat.87 pr.ex.
F		
85 Oostvoorne op nr.35 cat.35 pr.ex.
F		
86 Ommelanderwijk op nr.51 cat.35 pr.ex.
F		
87 Oudeschans op nr.60 cat.45 pr.ex.
F		
88 Oudekerk a/d IJssel op nr.35 cat.18 pr.ex.
KF
89 Ouddorp op nr.40 cat.10 luxe geheel
F		
90 Poeldijk op nr.40 cat.40 pr.ex.
F		
91 Renesse op nrs.35 en 37 cat.15 pr.ex.
F		
92 Renswoude en Retranchement op nr.35
			cat.35 pr.ex.
KF
93 Rijsbergen op nr.37 cat.25 luxe ex.
F		
94 Schipluiden op nr.21 cat.12 pr.ex. met
			luxe stempel
F		
95 Slikkerveer op nr.40 cat.7 luxe geheel
F		
96 St. Anthonis op nr.50 in paar cat.27 pr.ex.
F		
97 Visvliet op nrs.35 en 45 cat.15 pr.ex.
F		
98 Vledder op nr.35 cat.32 pr.ex.
F		
99 Vrouwenparochie op nr.42 cat.20 vr.pr.ex.
F		 100 Vrijhoeven-Kapel op nr.35 cat.37 pr.ex.
F		 101 Kleinrondstempels (7 st.) w.o. treinstempels
			op Emissie 1869 pr.ex. (schaars)
				
Nederland en gebieden losse nummers
			
F		 102 nr.6 * cat.1350 pr.ex. (met cert.)
F		 103 nr.6 in verticaal paar cat.240+ pr.ex.
F		 104 nr.9I C * cat.1100 pr.ex. (met cert.)
F		 105 nr.12 I A * cat.3500 pr.ex. (met cert.)
		 106 nr.19 Da ** in blok van 4 cat.1500+
			pr.ex./vr.pr.ex. (van 1 ex. is hoektand
			aangezet) met attest
F		 107 nr.29 * cat.1400 pr.ex.
F		 108 nrs. 130-131 ** cat.1075 pr.ex. (met cert.)

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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10
15
15
10
15
10
25
20
10
15
20
10
10
15
10
15
20
10
10
15
15
10
15
15
40

300
20
200
500
200
350
250

109

110

117

111

118

112

119

120

123

126

115

127

128

132a

ex.136

122

ex.125

129

132a

ex..137

130

133

ex.138
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116

121

124

131b

ex.135

113

131a

134

ex.140

143

172

173

ex.141

150b

139
150a

153
ex.145

152

154

F		 109 nr.39a ** cat.550 pr.ex. (met cert.)
F		 110 nr.42 ** cat.825 pr.ex. (met cert.)
F		 111 nr.43 * cat.750 pr.ex.
F		 112 nr.43b * cat.750 pr.ex. (met attest)
F		 113 nr.44 * cat.1000 pr.ex.
KF 114 nr.44 * cat.1000 pr.ex. (met attest)
F		 115 nr.47B ** cat. (3750) zeer fraai ex. met
			gebreken (puntje albumzwart op a.z etc)
met certificaat
F		 116 nr.48 cat.575 vr.pr.ex.
F		 117 nr.48 cat.575 pr.ex.
F		 118 nr.46B ** cat.1250 pr.ex. (met cert.)
F		 119 nr.48 * cat.1000 pr.ex.
F		 120 nr.48c * cat.1000 pr.ex. (met cert.)
F		 121 nr.49 Kroningsgulden in paar cat.300+
			pr.ex. met kleinrond Midden Beemster
F		 122 nr.80 cat.750 pr.ex. (met cert.)
F		 123 nr.80 cat.750 * (met velrand) pr.ex. met cert.
F		 124 nr.82-83 ** in paar cat.64 pr.ex.
F		 125 nrs.84-86 ** cat.700 pr.ex. (met cert.)
F		 126 nr.101 cat.900 pr.ex. (met cert.)
F		 127 nr.101 cat.900 pr.ex. (met attest)
F		 128 nr.101 cat.900 pr.ex. (met cert.)
F		 129 nr.101 cat.900 pr.ex.(met attest)
KF 130 nr.101 ** cat.2250 pr.ex. (met cert.)
F		 131 nr.104-105 ** cat.800 pr.ex. (voor
			tanding zie foto)
F		 132 nrs. 104 en 105 cat.225 pr.ex.
F		 133 nr.124Bva * cat.1125 pr.ex.
F		 134 nr.178 ** misperforatie pr.ex.
F		 135 nr.136-138 ** cat.225 pr.ex.

ex.144

130
200
150
150
200
250
150
100
130
250
250
200
40
150
160
10
180
170
170
170
170
700
180
40
150
10
50

F		 136 nr.136-138 ** cat.225 pr.ex.
50
F		 137 nrs. 149-162 ** cat.1300 pr.ex. (met cert.) 350
F		 138 nr.178 ** in paar met druktoevalligheid pr.ex. 20
F		 139 nr.278 */** in blok van 4 (3 ex. **)
			cat.276+ pr.ex.
60
F		 140 nrs. 535-537 ** cat.1145 pr.ex. (met attest) 200
F		 141 Roltanding nrs.1-18 ** cat.1565 pr.ex.
			(met cert.)
400
KF 142 Roltanding nr.32 ** cat.10.000 pracht
			postfris ex. met iets ingedroogde gom
(met certificaat)
2000
F		 143 Roltanding nr.32 cat.4500 pr.ex. (voor
			tanding zie foto) met cert.
800
F		 144 Roltanding nrs.57-70 ** w.o. met velrand
			cat.250+ pr.ex.
70
F		 145 Luchtpost nr.12-13 ** cat.600 pr.ex.
100
KF 146 Luchtpost nr.15f ** cat.2500 pr.ex.
			(met cert.)
800
KF 147 Port nrs. 13-26 ** cat.1600 pr.ex. (met
			cert.)
500
KF 148 Port nrs. 31-43 ** cat.1400 pr.ex. (met
			cert.)
300
KF 149 Cour de Justice nrs. 9-15 * cat.4750
			pr.ex. (met attest)
1000
F		 150 Cour de Justice nrs.25-26 ** cat.750
			pr.ex. (met attest)
150
KF 151 Cour de Justice nrs. 27-40 ** cat.1750
			pr.ex. (met attest)
500
F		 152 Dienst nrs.1-8 ** cat.800 pr.ex. (met cert.) 150
F		 153 Armenwet nr.2 ** in blok van 12 cat.30+ pr.ex. 10
F		 154 Dienst nr.16-19 ** cat.120 pr.ex.
20
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155

158

156

ex.159

160

161

166

165

ex.168

167

170
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ex.169

173

171

172

175

174

F		 155 Telegram nrs.6 8 10 en 12 * cat.2950
			vr.pr.ex. (optisch pr.ex. met versch.
			plakkers of -resten)
F		 156 Telegram 7 * cat.1750 pr.ex.
KF 157 Telegram nr.7 cat.1600+ (met postaal
			stempel) pr.ex. (met attest)
F		 158 Telegram nr.7 * cat.1700 vr.pr.ex. (deels
			ingedroogde gom bruin puntje)
F		 159 Telegram nr.9 en 10 (*) cat.1150 pr.ex.
			(voorzien van nieuwe gom)
F		 160 Telegram nr.11 * cat.1900 pr.ex. (met attest)
F		 161 Telegram nr.12 cat.450 pr.ex.
KF 162 Brandkast nrs. 1-7 ** cat.1500 pr.ex.
			(met cert.)
KF 163 Postbewijs nrs. 1-7 * cat.5250 pr.ex.
			(met cert.)
KF 164 Ned. Indië nr.2 * blauwe proef schaars
			pr.ex.
F		 165 Ned. Indië nr.30 proef in gekozen kleur
			in blok van 6 (schaars)
F		 166 UNTEA 1 gld met verschoven opdruk in
			strip van 5 pr.ex.

400
600
500
300
100
500
80
500
1000
200
100
20

F		 167 Indonesië Sumatra Zo.3-7 ** cat.288
			pr.ex. (nr.6 met cert.)
F		 168 Indonesië R.I.S. overdrukken nr.3-25 **
			cat.730 pr.ex. (met cert.)
F		 169 Curaçao Lp.82-88 ** cat.525 pr.ex.
			(nr.85 lichte vingerafdruk met cert.)
F		 170 Suriname nr.284 in strip van 5 ** met
			verschoven opdruk pr.ex.

40
100
100
50

Nederland en gebieden postgeschiedenis
				
F * 171 Briefomslag met Leyde 119 in rood naar
			Utrecht (ca.1811)
20
F * 172 Briefomslag met nr.7 van Ureterp naar
			Oosterwolde (1870) prachtstuk
10
F * 173 Kwitantie met puntstempel ‘46’ en kleinrond
			francotakje ‘Haarlemmermeer’
20
F * 174 nrs. 7 en 8 op geïllustreerde brief 1870
			van Hotel Rondeel Amsterdam naar
			Schotland schaars
100
F * 175 Twee tarieven op één brief prachtstuk
80

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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176

177

178

179
180

183

181

182

184
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ex.189

186

ex.190

ex.192
ex.191

F * 176 R-brief met nrs.61 en 66 met grootrond
			‘Santpoort (station)’ schaars
F * 177 Krantenband met drukwerkrolstempel
			Dordrecht.14 mooi stukje
* 178 Prentbriefkaart met grootrondstempel
			‘Ovezand’ op nr.88
F * 179 Briefvoorzijde vanuit Duitsland voorzien van
			port en belastingzegels Interessant stuk
* 180 Rode Kruis 1941 drukwerk portvrij van
			Den Haag naar Utrecht
F * 181 Brief met KNSM stempel ‘Socrates’ (1938)
			op Franse zegels
F * 182 Ned. Indië Cheribon (W.de Beer nr.140a) op
			complete brief naar Batavia luxe afdruk
* 183 Ned. Indië 1896 p.w.s. met vierkantstempel
			(zonder maandaanduiding) Serang en
			langstempel Pandeglang
F * 184 Ned. Indië brief met Franse en Indische port
			zgn. zwerfbrief met o.a. op a.z. langebalk
			‘Batavia mail’ interessant (scan on request)
* 185 Ned. Indië R-luchtpostbrief 1928 Bandoeng
			van padvinderskamp Dago met label

50
10
10
50
10
30
20
20
40
40

F * 186 Nieuw Guinea brief met vierkantstempel
			 Hollandia 1946

30

Nederland en gebieden in enveloppen
				
		 187 nrs. 3 11 en 12 (2x) cat.900 fraai gerepa			reerd tot pr.ex.
40
		 188 Tweede Emissie nr.4 (22x) en nr.5 (37x)
			overwegend mooi gebruikt
60
F * 189 Nederland Emissie 1864 5 brieven w.o.
			met nr.6 in paar naar Frankrijk
60
F * 190 Nederland 7 E.O. poststukken w.o. Expeditie
			Koens alle in prachtkwaliteit
60
F * 191 Emissies 1867 en 1872 op 7 mooie brieven
			met o.a. ‘Exp:Moerdijk’ met takje en
			‘Ned.Indië’ over Marseille
70
F * 192 Nederland Emissie 1864 18 brieven met
			nrs. 4 5 en 6 w.o. leuke frankeringen en
			stempels in vnl. prachtkwaliteit
150
		 193 Nederland puntstempels op 3e emissie
			collectie van ca. 60 stuks
10
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ex.195

ex.195

ex.194

ex.196

ex.199

ex.197

ex.198

ex.201

ex.200

ex.204
207

ex.214
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ex.206

219

227

ex.216

222

229

F		

ex.225

194 Nederland 6 betere puntstempels op Emissie
Port 1881 cat.stempels 610 pr.ex.
F * 195 Nederland puntstempels op 15 brieven met
			div. nrs. w.o. betere en leuke frankeringen
			in prachtkwaliteit
F		 196 Nederland stempels vnl. kleinrond (69x)
			merendeels pr.ex. met complete stempels
F		 197 Nederland stempels w.o. punt- kleinrond- en
			drukwerkrolstempels op 13 stockkaarten
			w.o. betere ex.
F		 198 Nederland lange balkstempels (58 ex.)
			vnl. pr.ex.
F		 199 Nederland drukwerkrolstempels (23 ex.)
			op type Veth
F		 200 Diversen ongebruikt vnl. voorzien van
			nieuwe gom
F		 201 Vooroorlogse series en zegels op zwarte
			kaartjes vnl. voorzien van nieuwe gom
		 202 Nederland ongebruikt met betere zegels
		 203 nr.949 ** in blok van 15 met papierlas /
			harmonicavouw schaars
F		 204 Tête-bêche nr.61b en 61c ** en gebruikt
			vr.pr.ex. (bruine puntjes)
		 205 Nederland plaatfout nr.1444 PI gebruikt
			op FDC 272 cat.150 pr.ex.
F		 206 Ongebruikt vnl. voorzien van nieuwe gom
F * 207 Amerikaans p.w.s. retour naar New York
			(1892) met 5e emissie 1891 interessant
			stuk met beschrijving van inzender
* 208 Nederland Verzetszegel ‘Houdt goeden moed’
			op enveloppe met opdruk op nr.322
		 209 Nederland spoorwegzegels op 2 stockkaartjes
		 210 Roltanding kinderzegels postfris 1927 (2x)1931
			(2x) en 1933 (2x) op 2 kaartjes cat.715

150
100
150
100
40
20
200
200
50
100
200
30
150
25
20
10
60

211 Nederland fiscaal- en treinzegels
40
* 212 Nederland 6 oude veilingkavels w.o. betere ex. 60
		 213 Nederland 12 treinzegels
10
F * 214 Nederland 6 privé bedrukte p.w.s. (scan
			op aanvraag)
40
		 215 Vier vervalsingen (2 ex. driegaats roltanding
			en 2 ex. nr.101) interessant
50
F		 216 Port nr.1 (6 ex.) nr.2 (5 ex.) en nr.1 **
			met nieuwe gom cat.290 overwegend pr.ex. 40
		 217 Nederland Port div. betere zegels en series
			vnl. voorzien van nieuwe gom
100
* 218 Archiefje 1892-1927 naar Hongarije (40 items) 40
F		 219 Nederland postzegelboekje nr.2 met schuine
			versnijding Type D cat.500+ pr.ex.
50
* 220 FDC’s ca.24 ex. w.o. valse E1 Interessant 50
* 221 FDC’s beschreven en onbeschreven w.o. E3
			(cat.425) E47a (met embleem) etc.
30
F * 222 Nederland FDC E1a cat.(2100) pr.ex. met
			dagtekenstempel
80
* 223 Nederland FDC’s met bijfrankering (8 ex.)
30
* 224 Prentbriefkaart 1895 Wereldtentoonstelling
			Amsterdam met trein stempel Amsterdam			Emmerik naar Keulen
25
F		 225 Nederland en Ned. Indië klassiek op 3
			kaartjes met stempelmateriaal
30
		 226 Nederland Ned. Indië en Joegoslavië 3 oude
			veilingkavels w.o. Suriname Port Zo.7-12
20
F * 227 Ned. Indië voorfil. brief met ovaalstempel
			‘Zeebrief Riouw’ (W.d.B.nr.260)
30
* 228 Ned. Indië 4 oude veilingkavels w.o. 3
			poststukken en Japanse bezetting Zo.
			nr.11 em 12
50
F		 229 Ned. Indië nr.205 ** proef cat.nr.194 met
			tanding 13 1/4 vr.pr.ex. (bruin puntje)
30

Een parkeergarage bevindt zich tegenover ons kantoor. Afstand slechts tien meter.
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ex.231

ex.233

ex.237

ex.238

230

ex.247
ex.243

ex.248
ex.240

ex.241

ex.247

ex.245

ex.242

ex.244

ex.246
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ex.247
ex.254
260

ex.257

F		 230 Ned. Indië proef nr.194 (tanding 13 1/4) **
			in blok van 6 pr.ex. (enkele bruine puntjes)
F		 231 Ned. Indië 1 gld. 4 proeven ** pr.ex.
* 232 Ned. Indië 9 poststukken met roodstempels
			en op stroken
F		 233 Ned. Indië Luchtpost nrs.1-18 ** cat.420 pr.ex.
* 234 Ned. Indië en Suriname 6 oude p.w.s. tevens
			iets Nederland met o.a. puntstempels
* 235 Nieuw Guinea 1963 (Irian Barat) 6 brieven
			met lange balk Merauke (scans op aanvraag)
		 236 Curaçao aanvullingswaarden Vissen **
			cat.400 pr.ex. in blokken van 4 (A13-E13)
F		 237 Ned. Indië Curaçao en Suriname */** op
			div. emissies cat.1570 pr.ex.
				
Nederland en gebieden in mappen
				
F		 238 Nederland Emissie 1852 nr.1 (26 ex.) nr.2
			(19 ex.) en nr.3 (4 ex.) in gemengde
			kwaliteit w.o. pr.ex.
* 239 Voorfilatelie rond 1800 15 kerkelijke brieven
			w.o. uit Strijen en Pernis Leuk
F * 240 Nederland klassiek 23 poststukken v.a.
			1864 w.o. leuke stempels en frankeringen
F		 241 Nederland Emissie 1852 nr.1 39 stuks pl.I
			en 12 stuks pl.II alle genummerd overwe			gend pr.ex.
F		 242 Nederland Emissie 1852 nr.1 (8 ex.) nr.2
			(8 ex.) en nr.3 (3 ex.) en 1 brief alle met
			halfrondstempels overwegend pr.ex.
F		 243 Nederland Emissie 1852 nr.2 (47 ex.) alle
			geplaat overwegend pr.ex.
F		 244 Nederland Emissie 1852 nr.1 11 stuks
			pl.III 7 stuks pl.IV 6 stuks pl.V en 5 stuks
			pl.VI alle genummerd overwegend pr.ex.
F		 245 Nederland kleinrondstempels (40 st.) vnl.
			hulpkantoren merendeels pr.ex. w.o.
			volledige afdrukken
F		 246 Kleinrondstempels (37 st.) vnl. hulpkantoren
			merendeels pr.ex. w.o. volledige afdrukken

200
60
10
80
20
40
80
100

80
30
100
200
100
130
100
60
60

F		 247 Nederland kleinrondstempels op div.
			emissies w.o. BleskensgraaF Oldenzaal-Stn
			en Vlissingen - Queensborough cat.stempels
			1310 pr.ex.
130
F * 248 Nederland Emissie 1869 10 poststukken
			met francotakje stempels w.o. betere
			waarden en stempels
70
		 249 Bontkraag met diverse stempels
20
		 250 Gummi proefstempels op Emissie Veth
20
		 251 Nederland klassiek leuke variatie stempels
			(50 st.) v.a. 1864 t/m langebalkstempels
75
		 252 Nederland oude collectie op albumbladen
			Interessant
50
		 253 Nederlandse O.G. 1864-1936 grotendeels
			gebruikte intact gelaten collectie op oude
			albumbladen w.o. betere zegels en stempels 180
F		 254 Nederland 1852-1937 grotendeels gebruikte
			en intact gelaten collectie w.o. betere zegels
			en stempels
180
		 255 Nederland Portzegels op albumbladen
80
		 256 Plaatfouten cat.ca.250 (8 ex.)
20
F		 257 Nederland Portzegels 1870-1947 ongebruikte
			en postfrisse collectie op albumbladen met
			hoge cat.
200
		 258 Nederland roltandingen gebruikt op album			bladen
130
		 259 Roltanding postfris cat.ca.2200 prachtkoop 400
F * 260 Nederland Zeepost van m.s. ‘Wonogiri’
			(1962) naar Oakland (USA) met Ned. en
			Panamese zegels Interessant
20
		 261 Nederland postzegelboekjes variëteiten
			cat.ca.170
10
		 262 Nederland Brandkast nrs.1-7 * cat.845
			pr.ex. (nr.2 vr.pr.ex.)
80
		 263 Nederland Telegram nrs. 1-12 cat.2505
			vr.pr./pr.ex.
250
		 264 Nederland Interneringszegels postbewijszegels
			en postpakket- verrekenzegels op albumblad 100
		 265 Nederland Luchtpost Cour de Justice
			samenhangende zegels en Legioenblokken
			op albumbladen
80
		 266 Nederland Armenwet nrs.1-8 cat.240 pr.ex.
			en Armenwet nrs.1-8 vals en internerings			zegels vals
50

Tijdens de veilingdagen kan eenvoudig en gratis geparkeerd worden voor brasserie Woudestein.
- 17 -

ex.267

ex.269

ex.277

ex.282

ex.282

ex.289

ex.270

ex.287

ex.286

ex.294

ex.288
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275

F * 267 Nederland 6 kwitanties beschreven op
			blanco bladen met 5 kleinrondstempels
			en 1 grootrondstempel in luxe kwaliteit
100
* 268 Scheepspost ca. 40 poststukken Leuk
50
F		 269 Ned. Indië 19 zegels Emissie Willem III
			1870 ongebruikt w.o. 5F 5G 7F 7G en 8C
			cat.1385 pr.ex.
75
F		 270 Ned. Indië mooie selectie (220 ex.) vierkant			lang- halte- en paquetbootstempels op div.
			emissies in mooie kwaliteit
100
KF 271 Ned. Indië 1941 emissie van 64 proeven
			w.o. blokken van 4
150
		 272 Indonesia Republik Zo.44A en 44B in complete
			ongebruikte vellen cat.3250 pr.ex.
130
		 273 Curaçao 1873-1948 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie op albumbladen w.o.
			betere zegels en series met hoge cat.
180
		 274 Curaçao (on)gebruikt op 2 insteekbladen
			w.o. betere zegels
40
F * 275 Curaçao 1863 wisselbrief voor het vrijkopen
van slaven (fl.2500) / bill of excnahge
(fl. 2500) for the release of slaves  Rare
			historic document
200
		 276 Curaçao complete vellen ** w.o. 206-208
			cat.ca.1950
60
F		 277 Aruba 2010-2015 kleine stock ** gemiddeld
			2 per serie of blok prima Motief cat.ca.1710
100
		 278 Aruba 2010-2015 zie boven
100
		 279 Aruba 2010-2015 zie boven
100
		 280 Aruba 2010-2015 zie boven
100
		 281 Aruba 2010-2015 zie boven
100
F		 282 Suriname 2003-2010 ** kleine stock per
			serie overwegend 1 à 2 keer aanwezig
			ideaal voor Motief cat.ca.3050
100
		 283 Suriname 2003-2010 zie boven
100
		 284 Suriname 2003-2010 zie boven
100
		 285 Suriname 2003-2010 zie boven
100
		 285a Suriname 2003-2010 zie boven
100

Nederland en gebieden
in albums en insteekboeken

				
F		 286 Nederland 1852-1958 ongebruikte en
			postfrisse collectie met betere zegels in
			diverse kwaliteit Interessant
F		 287 Nederland stockboek met overwegend
			postfrisse voorraad cat.ca.6750
F		 288 Nederland ‘back of the book’ gestempelde
			handelsvoorraad o.a. roltanding Lp Dienst
			Telegram en Postbewijs. Veel beter materiaal
			in mooie kwaliteit (cat. series en betere losse
			waarden 14.000+) in dik insteekboek
F		 289 Nederland voorraad (on)gebruikt in
			stockboek w.o. betere zegels cat.ca.9500

600
600

900
600

F		 290 Nederland 1852-1995 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie met hoge cat.
600
		 291 Nederland 1852-1944 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. gemengde kwaliteit
			met hoge cat.
500
		 292 Nederland 1867-1944 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie (ook enkele nagegomd)
			w.o. betere zegels en series, roltanding
600
		 293 Nederland 1852-1968 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			nagegomd Hoge cat.
600
F		 294 Nederland 1852-1992 ongebruikte en
			postfrisse collectie w.o. betere zegels met
			hoge cat. (enkele zegels zonder gom)
500
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ex.296

ex.329

ex.340

ex.338

ex.332

ex.344

		 295 Nederland 1852-1983 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o.
			betere zegels en series met hoge cat.
F		 296 Nederland 1852-1990 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 albums w.o. betere
			zegels en series
		 297 Nederland ‘Nederlandse popalbums’ postfris
			in speciaal album met 25 velletjes eurozegels
			en audiopen
		 298 Nederland 1869-1940 ongebruikt resp.
			postfrisse in insteekboek met hoge cat.
		 299 Nederland in 2 insteekboeken w.o.
			eurozegels
		 300 Nederland 1852-1970 in 2 DAVO albums
			met hoge cat.
		 301 Nederland 1936-1980 grotendeels postfrisse
			collectie in Leuchtturm album w.o. betere
			series met hoge cat.
		 302 Nederland eurozegels ** in dik insteekboek
			frankeerwaarde ca.450
		 303 Nederland 1980-1999 nette gebruikte
			collectie in Importa album
		 304 Nederland postfris in album en stockboek
			met hoge cat.
		 305 Nederland collectie in 2 dikke insteekboeken
			w.o. postfris genummerde rolzegels en
			eurozegels
		 306 Nederland ringband met ongebruikt w.o.
			roltanding
		 307 Nederland gebruikte stock met hoge cat.

400
400
100
180
40
50
300
180
10
40
100
100
50

		 308 Nederland prestigeboekjes verzameling
			van 44 stuks
		 309 Nederland 1852-1973 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o.
			betere zegels en series met hoge cat.
		 310 Nederland postfrisse Kinderblokken Port etc.
		 311 Nederland 1852-1999 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums cat.
			ca.6300 (vlgs. inzender)
		 312 Nederland vnl. postfris cat.ca.1250
		 313 Nederland 1852-1988 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere zegels en series
		 314 Nederland in 3 insteekboeken met betere
			zegels en series alsmede veldelen
		 315 Nederland engros in 3 insteekboeken
			w.o. betere zegels en stempels
		 316 Nederland automaatboekjes w.o. betere
			nrs. 6 en 9
		 317 Nederland 1852-1962 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in album en insteekboek
			w.o. betere zegels
		 318 Nederland 1852-1970 (on)gebruikte collectie
			in album w.o. aardig klassiek en series (o.a.
			Jubileum 1923)
		 319 Nederland verzameling postzegelboekjes
			w.o. betere nrs.9
		 320 Nederland 1852-1991 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums
			dubbel verzameld met hoge cat.
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100
400
60
130
30
130
60
130
100
150
180
80
180

ex.365

		 321 Nederland collectie in 2 insteekboeken
			w.o. aardig klassiek en portzegels
100
		 322 Nederland 1872-1979 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek w.o.
			betere zegels en series
200
		 323 Nederland 1852-1994 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in klemband met aardig
			Eerste Emissie
180
		 324 Nederland Jubileum 1923 in stockboek
30
		 325 Grenzeloos Nederland postfris in Davo album
			met 25 velletjes eurozegels
50
		 326 Nederland 1852-1998 (on)gebruikte res.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o.
			gemengde kwaliteit
200
		 327 Nederland postzegelboekjes ** 1964-2006
			in 2 Lindner albums w.o. betere cat.ca.3000
60
		 328 Nederland in insteekboek grotendeels
			‘back of the book’ met o.a. Portzegels
			met puntstempels Leuk
80
F		 329 Nederland in ringband met betere zegels
			w.o. Emissie 1852
200
		 330 Nederland 2000-2004 postfrisse collectie
			in DAVO album
40
		 331 Nederland “mooi Nederland” postfris in
			DAVO album met 70 velletjes eurozegels 100
F		 332 Nederland klassiek in stockboek 1852 tot
			jaren ‘50 gebruikt en */** cat.10.880 (veel
			niet geteld) in mooie kwaliteit Prachtkoop
			met conservatieve taxatie
400
		 333 Nederland 1852-1998 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Unie albums cat.
			ca.7400 (vlgs. inzender)
150
		 334 Nederland complete vellen en veldelen in
			mappenboek Hoge cat.
30
		 335 Nederland 1852-1991 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o.
			betere zegels en series
100
		 336 Nederland 1852-1971 gebruikte collectie
			in KABE klemband w.o. nrs. 104 105 en 131 150
		 337 Nederland 1852-1990 goed gevulde
			(on)gebruikte resp. postfrisse collectie
			met hoge cat.
80
F		 338 Nederland 1939-1982 grotendeels postfrisse
			collectie in DAVO album w.o. betere series 180
		 339 Nederland voorraad (on)gestempelde
			‘1’-tjes persoonlijke zegels etc. Leuke koop 60
F		 340 Nederland 1906-1960 overwegend **
			collectie in SAFE album
300
		 341 Ned. Indië 1864-1948 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album en map
			met hoge cat.
250
		 342 Ned. Indië 1864-1949 grotendeels gebruikte
			collectie in KABE album w.o. betere zegels 180

		 343 Ned. Indië en Nieuw Guinea 1864-1962
			(on)gebruikte resp. postfrisse collectie in
			KABE album w.o. betere zegels en series 180
F		 344 Ned. Indië collectie vierkantstempels in
			2 KABE albums (1591 st.) op type en
			plaatsnaam verzameld w.o. vele luxe
			afdrukken en op betere waarden
			Prachtkoop met conservatieve tax.
300
		 345 Indonesië doubletten vnl. 1949-1950
20
		 346 Indonesië ongetand misperforaties etc.
			(ca. 110 st.) zeer hoge cat.
100
		 347 Indonesië kleine voorraad gestempeld
			materiaal w.o. 360/61 (5x) 360 (16x) en
			Soekarno Enschede druk ZBI 81-95 (3x)
			en iets varia
60
		 348 Indonesië 1949-1967 deels dubbel verzamelde
			collectie (on)gebruikt w.o. complete RIS-serie
			in DAVO album
60
		 349 Ned. Indië en Nieuw Guinea 1864-1962
			(on)gebruikte resp. postfrisse collectie in
			insteekboek
150
		 350 Ned. Indië Japanse bezetting en Repoeblik
			w.o. ongetande proeven
30
		 351 Weense drukken groot aantal in stockboek 30
		 352 Curaçao en Ned. Antillen grotendeels
			gebruikte collectie in DAVO album w.o.
			betere series
250
		 353 Curaçao en Ned. Antillen 1892-1980 (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie
60
		 354 Suriname 1873-1987 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums
50
		 355 Suriname 1948-1975 ** in ringband en
			insteekboek w.o. complete vellen
40
		 356 Suriname in 2 dikke stockboeken
20
		 357 Suriname 1936-1971 postfrisse collectie
40
* 358 Suriname FDC’s van E1 tot E169 in 2 albums 20
		 359 Suriname 1975-1995 postfrisse collectie in
			2 KABE albums
40
		 360 Ned. Indië en Suriname in 3 insteekboeken
			w.o. betere zegels
70
		 361 Ned. Indië Curaçao Ned. Antillen en Suriname
			(on)gebruikt resp. postfris in 3 DAVO albums 350
		 362 Curaçao en Suriname voorraad w.o.
			postfris met hoge cat.
130
		 363 Ned. Indië en Suriname gebruikte veldelen
			vnl. vóór 1940 en complete series cat.ca.
			2900 Leuke koop
150
		 364 Aruba en Suriname onafhankelijk **
			divers in insteekboek
60
F		 365 Ned. Indië Curaçao en Suriname merendeels
			gebruikte collectie waarin veel goede kwaliteit
			klassiek en betere nrs. cat.3610 (veel niet
			geteld) in overwegend pracht kwaliteit
200
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ex.367

ex.371

ex.372

ex.392

ex.375
ex.405

ex.405
ex.400

ex.405

- 22 -

		 366 Nederlandse O.G. w.o. postfris in DAVO album 40
F		 367 Ned. Indië en Curaçao betere zegels **
			en ongebruikt w.o. proeven Leuke koop
200
		 368 Nederlandse O.G. in album en 2 insteek			boeken w.o. postfris
50
		 369 Antillen en Nieuw Guinea in 2 dikke stock_
			boeken
30
		 370 Nederland en O.G. 1852-1940 (on)gebruikte
			collectie in oud KABE album
30
F		 371 Nederland en O.G. in 3 insteekboeken w.o.
			betere zegels
200
Nederland en gebieden, postgeschiedenis
en stempels in albums en insteekboeken
				
F * 372 Nederland klassiek 1852-1872 in Victoria
			album w.o. stempels en brieven tevens
			iets ongebruikt in gemengde kwaliteit
80
* 373 Nederland voorfilatelie (21 ex.) naar
			Duitsland (1830-1850)
20
* 374 Nederland poststukken en FDC’s in 3 albums 30
F		 375 Nederland en Ned. Indië grote variatie in
			zegels en balkstempels tevens 74 spoor			wegzegels w.o. schaarse
60
		 376 Nederland kleinrond in stockboek
50
		 377 Nederland diverse stempels w.o. dubbel			rings en kleinrond in dik stockboek
20
		 378 Nederland puntstempels in stockboek
40
* 379 Nederland collectie p.w.s. in 2 Victoria
			albums w.o. verhuiskaarten en postbladen 100
		 380 Nederland Emissie 1872 (vlgs. Ten Kate)
			gespecialiseerde collectie in ringband w.o.
			tanding en variëteiten Interessant
70
		 381 Suriname stempels (250 stuks) vnl. klassiek
			in div. kwaliteit
60
* 382 Ned. Indië en Suriname 31 poststukken
			w.o. betere ex.
30
		 383 Nederland roltanding (on)gebruikte resp.
			postfrisse voorraad in 2 stockboeken met
			hoge cat.
350
		 384 Nederland 400 diverse stempels op klassieke
			emissies in blanco album w.o. Port
60
* 385 Indonesië West Irian 18 tekeningen op
			kaarten verzonden uit o.a. Ponogora en
			Tulunggagoen Interessant
60
		 386 Ned. Indië ca. 50/60 zegels met plaatfouten 30
		 387 Nederland korte- en langebalkstempels op stuk
			en op zegels w.o. Amsterdam RPSB 1 (KB) 50
		 388 Nederland grootrond etc. (ca. 1000 ex.) in
			gemengde kwaliteit maar ook betere in
			goede staat Na te zien
50
* 389 Nederland poststukken met handtekeningen
			van personen w.o. bekenden (o.a. politici)
			in album (ca. 120 stuks)
60
		 390 Nederland Frama’s 1986-1991 in insteek			boek (ca. 200 stuks)
10

* 391 Nederland en gebieden met o.a. luchtpost
			en interessante ex. met nr.1 (ca.150 stuks) 40
F		 392 Ned. Indië langstempels met haltestempels
			in ringband (ca. 220 stuks) Bulterman cat.
			ca.3300 Interessant
200
		 393 Nederland stadspost in 3 ringbanden
15
* 394 Nederland Luchtpost brieven v.a. 1946 in
			luxe ringband
40
* 395 Ned. Indië diverse veldpoststukken w.o.
			APO Nieuw Guinea Indiase troepen op Java
			Australië en iets stempels op zegels
100
		 396 Nederland stockboek met ca. 930 zegels
			met grootrond balkstempels etc.
10
		 397 Nederland velrand bijzonderheden vnl. postfris 10
* 398 Nederland en gebieden poststukken in
			album w.o. oud en luchtpost (ca. 70 ex.)
40
		 399 Nederland afwisselende collectie specialiteiten
			in insteekboek
70
F * 400 Nederland poststukken met Port w.o.
			interessante stukken (ca. 29 ex.)
60
* 401 Nederland Militaire post 1914-1949
			prentbriefkaarten (78 ex.)
50
		 402 Nederland drukwerkrolstempels in 2
			albums/stockboeken
80
* 403 Indonesië postwaardestukken (ca. 55 stuks)
			in insteekboek w.o. noodportstempels
30
		 404 Indonesië postwissels w.o. beport (ca. 40
			stuks) in insteekboek
60
F * 405 Nederland stockboek met mooie variatie
			poststukken (148 ex.) w.o. Eerste Emissie
			kleinrond en grootrond daarbij iets overzee
			Prachtkoop met lage taxatie
280
* 406 Nederland ca. 85 brieven voorfilatelie
			Emissie 1872 en iets divers
70
* 407 Nederland p.w.s. in 2 albums (w.o. stempels) 40
		 408 Diverse plaatfouten met hoge Van de Mast 20
		 409 Nederland gummi proefstempels in insteek			boekje (ca. 85 stuks)
20
		 410 Nederland v.a. 1913 voorraad gebruikt
			(alleen rondstempels) in dik insteekboek
			w.o. hoge waarden in aantallen
90
		 411 Nederland ‘Oranje in zilver’ postfris in
			speciale albums met 24 zilveren zegels
130
		 412 Nederland ‘Zeehelden in zilver’ in speciaal			album met 13 zilveren eurozegels en velletje
			eurozegels
60
Nederland en gebieden in dozen
				
		 413 Nederland verhuisdoos met 9 albums 2
			ringbanden 3 doosjes en los materiaal
			w.o. postfris en postzegelboekjes
130
		 414 Nederland verhuisdoos met 3 dozen kistje
			en 21 jaarsets met hoge cat.
60
		 415 Nederland doos met 4 albums en insteek			boek w.o. klassiek en postfris
70

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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ex.422

ex.422

		 416 Nederland postzegelboekjes ** doos met
			2 albums 2 insteekboeken en los materiaal
			w.o. betere
100
* 417 Nederland FDC’s 1958-2014 verhuisdoos
			met 6 Importa albums alsmede 2 albums
			met Ecu-brieven Hoge aanschafwaarde
130
		 418 Nederland 1852-2006 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 8 albums
600
		 419 Nederland doos met 3 albums 2 insteek			boeken en enveloppe w.o. betere zegels
150
		 420 Literatuur in verhuisdoos w.o. handboek
			postwaarden daarbij een watermerkzoeker 50
		 421 Nederland doos met 4 albums w.o. klassiek 50
F * 422 Nederland collectie 1929-1995 ‘v.d.Wart’
			stukken (ca. 3500/4000 alle verschillend)
			in 2 verhuisdozen Prachtkoop
300
		 423 Doos met o.a. dik stockboek met gebruikte
			Eurozegels
10
		 424 Nederland combinaties uit postzegelboekjes
			grotendeels ** in doos met insteekboek en
			los materiaal
60
		 425 Postzegelboekjes grotendeels ** w.o. betere 60
* 426 Nederland en gebieden doos met poststukken
			(ca. 60 stuks) tevens iets andere landen
50
		 427 Nederland Literatuur in doos w.o. de 2e
			specialiteitencatalogus
50
		 428 Nederland grotendeels modern ** in doos
			met 4 ringbanden w.o. blokken van 4 en
			combinaties
50
		 429 Nederland €-zegels in doos met enveloppen
			tevens gesigneerde ‘passe-partoute’ met
			nr.1388
60
		 430 Nederland voorraad ** voormalig frankeergeldig fl.6320 (€ 2872) vnl. in veldelen
100
		 431 Nederland gevarieerde partij van 700
			postzegelboekjes
90
		 432 Doosje met zakjes
10
		 433 Nederland postzegelboekjes ** en gros
			in 2 schoenendozen cat.ca.15.000 (niet
			gekeken naar variëteiten)
150
		 434 Nederland 1928-2003 in doos met ca.
			270 stockkaartjes
50
		 435 Nederland €-zegels postfris in doos met
			prestigeboekjes mapjes en velletjes
220

* 436 Nederland diverse p.w.s. (on)gebruikt in
			album en los
40
		 437 Nederland Ned.Indië en Indonesië in doos
			met dik insteekboek FDC-albumpje en
			stapeltje FDC’s
50
		 438 Nederland Agio kistje met rollen (o.a.
			nrs.794 en 1488) Leuk
60
		 439 Nederland doos met insteekkaarten en
			los materiaal w.o. betere ex. tevens iets
			Indonesië
60
		 440 Nederland zegelprinterrol TNT post
			Interessant
10
* 441 Nederland poststukken met speciaal			stempels in doos met 2 stockboeken
			mapjes en los mat. (honderden ex.)
			Interessant
50
* 442 Nederland en gebieden diverse poststukken 60
		 443 Nederland doos met 4 insteekboekjes stock			kaarten en zakjes w.o. betere zegels en
			stempels o.a. puntstempels
60
		 444 Nederland roltanding ca. 50 series vnl.
			met nieuwe gom
150
		 445 Nederland diverse series vnl. voorzien van
			nieuwe gom
100
* 446 Ned. Indië ontvangsbewijzen hypotheek			akten met legeszegels in doos met ca. 190
			stuks w.o. iets variëteiten
60
* 447 Ned. Indië hypotheek-akten met ingedrukt
fiscaalzegel van 50 ct. t/m 250 gld. ca. 28
			stuks uit 30-er jaren Interessant
200
		 448 Nederlandse O.G. in doos w.o. Japanse
			bezetting en betere zegels
70
		 449 Nederland diversen w.o. punt- en kleinrond			stempels en postfris vooroorlogs Leuke koop 50
		 450 Nederland postfrisse blokjes veldelen etc.
			cat.ca.6300
100
		 451 Nederland verhuiskaarten en zegels in
			postkantoorverpakking Leuk
10
		 452 Nederland postfrisse samenstelling w.o.
			betere series vooroorlogs Mooie koop
100
		 453 Nederland postzegelboekjes (ca. 500 ex.)
			in doos
100
		 454 Indonesië Weense drukken en gros RMS
			in vellen etc.
50
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ex.457

ex.463

* 455 Nederland voorfilatelie w.o. leuke en betere
			stukken (ca. 110 ex.) en iets naar Nederland 100
* 456 Nederland ca. 200 poststukken w.o.
			interessante ex.
50
F		 457 Nederland gebruikt en ongebruikt met
			betere zegels
250
		 458 Nederland FDC’s en twee doosjes met **
			50-er jaren
60
		 459 Nederland frankeergeldig veel 39 ct. 44 ct.
			en ‘1’-tjes daarbij iets divers Totale plak			waarde € 64592
300
		 460 Nederland en iets O.G. doosje met mapjes
			zakjes en los materiaal w.o. FDC’s 50-er jaren 50
		 461 Nederland 1852-2001 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 4 DAVO albums en
			insteekboeken w.o. betere zegels Hoge cat. 350
		 462 Nederland doos met stockkaarten album			bladen en 2 doosjes met zakjes en enkele
			poststukken w.o. betere ex. en plaatfouten 100
F		 463 Nederland diversen w.o. serie 1923 en
			legioenblokken
80
		 464 Nederland en O.G. in 5 albums/stockboeken 50
* 465 Nederland doos met diverse brieven en p.w.s. 30
		 466 Nederland doos met kantoorpost
10
		 467 Nederland doos met kaartjes w.o. betere
			zegels en stempels daarbij port- en
			telegramzegels met hoge cat.
130
		 468 Nederland gebruikte collectie in 5 albums
			w.o. betere FDC’s
60
		 469 Nederland 1852-1958 doos met stockbladen
			en albumbladen w.o. betere zegels en aardig
			klassiek hoge cat.
150
		 470 Nederland doos met 2 albums 3 stockboeken
			enveloppen en los materiaal w.o. betere zegels 100
		 471 Nederland en O.G. doos met 9 albums
			w.o. betere zegels en series Hoge cat.
130
		 472 Nederland blokken en gros grotendeels
			** w.o. Legioen en Amphil Ex.67
60
		 473 Nederland 1852-2013 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in doos met 6 DAVO
			albums en insteekboek
400
* 474 Nederland div. poststukken w.o. enige
			zeer interessante ex.
100
		 475 Doos met 9 stockboeken vnl. 70-er jaren **
30
* 476 Nederland en gebieden w.o. luchtpost Ned.
			Indië p.w.s. en map met telegrammen
80
		 477 Nederland doos met 6 albums w.o. velletjes
			en blokken
60
		 478 Nederland speciale boekjes met postfrisse
			velletjes (28 stuks) w.o. Euro zegels
100

		 479 Nederland 1965-2010 in 5 luxe SAFE
			albums en één boekje diversen
300
		 480 Indonesië doos met DAVO album 3 ring			banden en insteekboek w.o. modern **
50
		 481 Verhuisdoos met 11 stockboeken gebruikt
			en wat kilowaar
30
		 482 Nederland en O.G. diversen in album en
			gros map 4 insteekboeken en doosje w.o.
			Hawidstroken
70
		 483 Nederland verhuisdoos met 5 DAVO albums 5
			FDC albums (v.a. E6) en kinderbedankkaarten 80
		 484 Nederland doos met 5 stockboeken waarin
			veel klassiek o.a. Eerste Emissie en stempels
			Leuke uitzoekkavel
50
		 485 Nederland postfris in aantallen w.o. 50-er
			jaren in 7 stockboeken cat.ca.6000
150
* 486 Nederland FDC’s 1973-2010 cat.ca.2750
100
		 487 Nederlandse O.G. en Indonesië in doos
			met 2 albums 10 stockboeken en map
			w.o. betere zegels
80
		 488 Nederland Suriname en Indonesië in doos
			met 5 albums w.o. **
80
		 489 Nederland Eurozegels en velletjes gebruikt
			in doos
50
		 490 Nederland jaargangen ** t/m 2016
200
		 491 Nederland stempels in doos met 3 dozen
			enveloppen en zakjes vol met diverse
			stempels w.o. oud(er) Leuke uitzoekpartij 50
* 492 Nederland FDC’s en speciale uitgifte in doos
			met 3 ringbanden en 2 dozen
50
		 493 Nederland 1987-2015 postfrisse collectie
			in doos met 4 luxe SAFE albums met hoge
			aanschafwaarde
300
		 494 Nederland en iets O.G. afwisselende partij
			in insteekboeken op losse bladen etc.
130

F		 495 Nederland en koloniën (on)gebruikt postfris
			en zonder gom op zwarte kaartjes en in
			stockboekje w.o. betere Port Interessant 300
		 496 Nederland en O.G. in doos met 5 albums
			en 3 insteekboeken w.o. postfris
70
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534

535

538

539

542

ex.541

544

546

545

		 497 Ned. gebieden in 5 luxe DAVO albums
			en 2 stockboeken
		 498 Nederland doos met 2 albums ringband en
			7 stockboeken w.o. iets klassiek
		 499 Nederland en O.G. in doos met 5 albums
			en 10 mapjes tevens 3 insteekboeken
			Motief w.o. Schepen
* 500 Nederland collectie FDC’s w.o. E1 met
certificaat E6 en E25 onbeschreven in 8
			albums Nederland en 3 albums Antillen
		 501 Nederland zeer zware doos met insteek			boeken met ** mapjes boekjes etc. cat.
			ca.10.000 Na te zien
* 502 Nederland FDC’s 1950-2010 in doos met 5
			albums w.o. E3 t/m E16 en veel euro FDC’s
* 503 Nederland FDC’s in doos met 6 albums
			w.o. beter 50-er jaren o.a. E2 en FDC’s
			met €-zegels
		 504 Nederland en O.G. in doos met 5 insteek			boeken en doos w.o. **
* 505 Nederland FDC’s tot en met 2012
		 506 Nederland zware doos met gulden jaarsets
			oude frankeerwaarde ca. 4000 gulden

100
50
60
250
50
150
180
60
50
50

		 507 Nederland €-zegels gebruikt en gros tot 2016
			in 2 verhuisdozen met 25 insteekboeken en
			mappen w.o. velletjes en persoonlijke
			postzegels (zelden aangeboden)
200
		 508 Nederland modern in doos met album 4
			ringbanden en 2 insteekboeken w.o.
			blokken van 4 **
60
		 509 Nederland FDC’s tot 2017 in 2 verhuisdozen
			met 11 albums 2 dikke enveloppen en los
			materiaal w.o. veel €-zegels
200
		 510 Nederland en iets gebieden in doos met 2
			albums ringband 8 stockboeken en stock			kaartjes met hoge cat.
130
		 511 Nederland verhuisdoos met collectie in 4
			albums insteekboek doosjes en kistjes
			w.o. doubletten
200
		 512 vervallen
0
		 513 Nederland verhuisdoos met 12 stockboeken 60
		 514 Nederland in 10 albums w.o. postfris in
			luxe DAVO album
80
* 515 Nederland Ned.Antillen en Suriname
			verhuisdoos met FDC’s in 9 albums w.o.
			betere tevens iets buitenland
60
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548

549

		 516 Doos met mapjes FDC’s Nederland
			Suriname en Antillen en iets divers
20
		 517 Nederland verhuisdoos met uitzoekpartij
			van 10.000-en zegels van oud tot nieuw
			in 2 dozen en kistje
70
		 518 Nederland verhuisdoos met geschenken van
			PostNL (themaboeken geen postzegels)
10
		 519 Nederland verhuisdoos met 2 DAVO albums
			5 ringbanden en 3 insteekboeken w.o.
			veldelen **
60
		 520 Nederland in 7 albums/stockboeken w.o.
			3 luxe DAVO albums
150
		 521 Nederland verhuisdoos met 4 albums 6
			ringbandjes 2 insteekboeken en zakjes
70
* 522 Nederland FDC’s t/m 2011 in 4 albums
80
* 523 Diverse brieven w.o. klassiek luchtpost etc. 70
		 524 Nederland doos met kaartjes en los
			materiaal w.o. betere zegels met hoge cat. 130
* 525 Diverse poststukken Breda w.o. oud en
			pakketkaarten
70
* 526 Feyenoord diverse attributen en poststukken 10
		 527 Nederland vier albums/stockboeken en
			zakje kilowaar
10
		 528 Nederland prestigeboekjes in schoenendoos 80
		 529 Nederland en O.G. partij in rondzendboekjes
			w.o. veel ** materiaal o.a. Ned. Antillen en
			Suriname tot ca. 2000
100
		 530 Nederland Twaalf provincies in 17 velletjes 30
* 531 Nederland Ecu-brieven FDC’s etc.
50
* 532 Nederland FDC’s met ‘1’-tjes (ca. 100 stuks) 50
Asia single items

				
KF 533 China S.G.3 (Mi.2I) Chan T4 with var.
			cat. £300 + VF used and rare
F		 534 China S.G.88 (Mi.29) cat. £300
			(Mi.cat.250) VF used

150
100

F		 535 China S.G.90 (Mi.32I) no gum cat.
			£1200 (Mi.cat.2500) VF
KF 536 China SG.37 (Mi.16I) */** in pair (one stamp
			lightly hinged) cat.£40+ (€200+) VF (looks
			like an imperforated pair however there are
			very weak traces of perforation on the back)
			scans on request Very interesting item
			Stanley Gibbons states for vertical imper			forated pair £5000
KF 537 China SG.58 (Mi.17IIb) no gum with
			HSBC company perforation VF and
			scarce possibly unique
F		 538 China three Coiling Dragons (one damaged)
			with red tombstone cancel scarce
F		 539 China Jap. occ. SG.39 (Sa.OC41) in pair
			used with HSBC company perforation VF
			and scarce
		 540 PRC Yang C33MS (Mi.block 1-4) ** (no
			gum) cat.$100 (€300) VF
F		 541 PRC Yang C94 (Mi.648-655) ** (NH)
			cat.$600 (€ 3000) VF
F		 542 PRC Yang C106 (Mi.824-826) ** (NH)
			cat.$120 (€700)
		 543 PRC Yang J43MS (Mi.block17) ** (NH)
			cat.$75 (€140) VF
F * 544 Shanghai illustrated stationary nr.1 used as
			p.p.c. in Hong Kong 1898 to the Netherlands
F * 545 China illustrated stationary nr.1 used as
			p.p.c. with nice 3-color franking
F * 546 China Russian P.O. 1914 Dutch legation
			Peking via Siberia to Vorden the Netherlands
* 547 China cover from Shanghai through Hong
			Kong (passed censor 9) to Holland (april 1940)
F * 548 PRC p.p.c. with 5 stamps incl. Yang C94-4
			(Mi.651) to the Netherlands
F * 549 PRC R-cover with Yang T31MS (Mi.14)
			cat.200 VF

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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200

100
80
10
10
80
600
130
40
100
250
70
20
30
40

550

551

ex.558

552

553
ex.554

ex.568

ex.569

ex.559

ex.574
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ex.578

F		 550 Japan Sa.1 pl.I-7 on laid paper (*)
			cat.54.000 Yen VF
90
F		 551 Japan Sa.3 pl.I-18 on wove paper *
			cat.65.000 Yen VF
100
F		 552 Japan Sa.37 * Syll.2 cat. 80.000 VF (full o.g.) 150
F * 553 Japan reg. cover from Dutch Consulate in
			Kobe Sa.151 (2x) 167 (3x) and 169 (2x)
			to Amsterdam
50
Asia small lots in enveloppes and folders
				
F * 554 China 3 p.p.c. incl. French P.O. Chefoo
* 555 China 3 covers to and from Dutch Consulate
			in Shanghai
* 556 China two reg. airmail covers one from
			Kunming 1945
		 557 China PRC mostly used on 2 stockcards
			with approx. 150 stamps also some
			other countries
KF 558 Japan classic mint selection Sa.1-3 5 9-14
			all good to VF without gum cat.460.000
			Yen Lovely lot (scan on request)
F * 559 Manchukwo 4 covers incl. registered
			Harbin Pristan Rare
		 560 Japan 1879-1940 small collection incl.
			1923 issue complete
		 561 Japan 1871-1930 collection on albumleaves
			incl. forgeries canc. interest perforations and
			some orig. classic stamps like Sa.6 pl.I
			(200.000 Yen) Sa.45 and Sa.51 (scans on
			request)
		 562 Japan 1871-1960 mostly used collection
			with some classic stamps on stockleaves
563 Siam small collection incl. first issues
		 564 China incl. Large Dragon 5 Cand. (average)
			PRC reprints etc.
Asia in albums and stockbooks
				
		 565 China and some PRC in album with approx.
			1800 stamps
		 566 China incl. PRC in stockbook
		 567 PRC private block issues ‘Cinderellas’
			(ca. 180 items)
F		 568 PRC NH VF complete sets incl. N1 N4

40
30
30
30
400
100
30

150
90
30
300

150
20
10

			(unfolded) N7 N13 N14 N16 and N17
F		 569 PRC NH VF complete sets incl. N1 N4
			(unfolded) N7 N13 N14 N16 and N17
		 570 PRC C- and S-sets 1950-1965 mostly
			VF used mint incl. C109 C115 and C94
			VF used
		 571 China PRC in stockboek with approx.
			1200 stamps
		 572 Japan 1875-1990 in stockbook with lots
			of stamps
		 573 Ryu Kyu Islands 1948-1971 NH collection
			in Leuchtturm album cat.ca.150.000 Yen
			VF lot
F		 574 Thailand NH in 5 stockbooks incl. high
			values 1961
Asia in boxes
				
* 575 China PRC covers mainly 1990-ties and
			some older (140 ex.)
* 576 Japan box with better stamps and FDC’s
			incl. some canc. interest
		 577 Japan better stamps and blocks on black cards
F		 578 Japan ca. 9500 stamps in 4 stockbooks
			lots of Koban and Chrysanthemum stamps
			but also 1950-ties airmail very high cat
			(we estimate there are 300 stamps with
			interesting cancels see photo)
		 579 China PRC Hong Kong Macau and Japan
			(30 st.) with 5 stockbooks stockcards and
			envelopes some better stamps
* 580 China ca. 85 modern covers some Hong
			Kong stamps and Dutch identity cards for
			‘Chung San Hui Society’
		 581 PRC souvenir or presentation booklets
			mostly 1990-ties (ca. 130 items)
		 582 China and little Hong Kong in small box
incl. Large Dragon 3 Cand. (average/fine)
			and PRC W2 VF used (stuck down in pres.
			folder)
		 583 China P.R.C. box with 3 stockbooks stock			cards sheets album leaves and FDCs
			Some better stamps
		 584 China in box with 6 stockbooks and loose
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400
400
500
40
90
150
200

20
150
150

300
60
30
100

400
100
80

TWEEDE ZITTING

			
		

MUNTEN, ENGELAND & GEBIEDEN,
EUROPA, DIVERSEN EN DOZEN
ZATERDAG 10 JUNI 2017 IN BRASSERIE
WOUDESTEIN OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR
AANVANG 12:00 UUR PRECIES

Munten, bankbiljetten en prentbriefkaarten
				
F		 585 Willem II gouden tien gulden 1840
			zr.fr./pr.ex.
300
F		 586 Nederland 1922 bankbiljet 2½ gulden
			nr.12-4b zr.fr. tot pr.ex.
80
F		 587 Japan 1870 1 Yen (Type II) third year of
			Neiji period VF
200
		 588 Gouden dukaat 1928 en 3 zilveren twee			stuiverstukken
100
		 589 Drie 50 gulden stukken en één 10 gulden stuk 30
		 590 Oostenrijk 1985 twee biljetten van 500
			shilling en één van 1000 shilling
100
		 591 Aandelen (2 stuks) en Chinese telefoon			kaarten
10
		 592 Juliana 1948-1983 vrijwel compleet in 2
			2 albums
50
		 593 Diverse bankbiljetten w.o. UNC.Schotse
			ponden
100
		 594 Engeland Elizabeth II verzameling munten
			w.o. ‘Crowns’ en ‘Half Crowns’ in 2 albums
			(ca. 580 stuks)
80
		 595 Munten Canada in ringband w.o. betere ex. 50
		 596 Nederland muntcollectie w.o. zilveren 2½
			en 10 gulden stukken
150
		 597 België Frankrijk Engeland en Duitsland in 2
			albums w.o. Thalers en iets zilver Leuke koop 100
		 598 Nederland Munten vnl. ½ guldens en iets
			divers in 2 albums
40
		 599 Engeland collectie pennies w.o. 2d (Charles II
			1679) halfpennies 1806-1807 en Victoria 1897
			(ca. 200 stuks)
40
		 600 Engeland verzameling George VI w.o. ‘halve
			crowns’ (ca.160 stuks) Leuke koop
70
		 601 Indonesië aandelen en dividendbewijzen
			(ca. 45 stuks) in insteekboek
15
		 602 Bankbiljetten Indonesië en iets Japanse
			bezetting (ca. 100 stuks) w.o. betere in
			insteekboek
150
		 603 Rijksmunt sets (16 stuks)
10
		 604 Zilveren guldens rijkdaalders tientjes en
			50 gulden stukken in blikje
150
* 605 Prentbriefkaarten Frankrijk in doos
			(ca. 300 stuks)
60
* 606 Prentbriefkaarten doos met ca.150 stuks
			Nederland en ca. 150 stuks buitenland
50
		 607 USA doosje met munten
10
* 608 Prentbriefkaarten w.o. trams treinen paarden
			en schepen in doos met ca. 250 stuks
50
		 609 Nederland Willem II en Willem III o.a.
			rijksdaalders gulden 1897 en iets buitenland
50
		 610 Doos met aandelen ca. 100 stuks
50

		 611 Duitsland doos met Noodgeld (ca. 720 stuks)
			gesorteerd in enveloppen w.o. luxe kwaliteit
60
* 612 Prentbriefkaarten in doos met 8 presenta			tieboekjes grotendeels oud(er) w.o. Melilla 50
		 613 Bankbiljetten in doos w.o. Nederland en
			Spanje (27.000 Pts)
150
		 614 Romeinse munten (5 stuks) in doosje
			w.o. Zilver
40
		 615 Sterling Silver miniature collection 100
			postzegels op zilver en 100 cert. in 2 doosjes
50
		 616 Munten in doos met 3 albums Nederland
			en zakjes Wereld w.o. Canada
50
* 617 Prentbriefkaarten in doos met 2 albums
			mapjes en los materiaal w.o. Religie en
			Vliegtuigen
50
* 618 Prentbriefkaarten Nederland in doos met
			2 schoenendozen (ca.1650 stuks) gesorteerd
			op alfabet
50
* 619 Prentbriefkaarten in doos met 100-en ex.
			w.o. oud(er) en Thema’s (o.a. Auto’s)
50
		 620 United Kingdom 10 unc. yearsets 1982-1997
			and unc. 1977 Crown
20
		 621 Diverse munten w.o. Zilver
20
		 622 Sigarenbandjes in doos met ca. 60 rond			zendboekjes en doosje (totaal ca. 10.000
			stuks) w.o. reeksen
10
		 623 Valse kostbare US-dollars horloges
			koersgeld etc. in plastic krat
40
		 624 China prachtig boekwerk met munten
			van de Qing Dynastie
20
		 625 Doos met munten en bankbiljetten w.o.
			nog inwisselbaar
10
		 626 Europese Zilveren Euro voorlopers (60
			stuks) in 5 cassettes Mooie koop
300
		 627 Munten in doos met 10 en 50 gld stukken
			verzameling Nederland jaarsets 2 valse
			gouden tientjes en iets postzegels
200
* 628 Doos met prentbriefkaarten Schepen etc.
			in 8 albums
10
* 629 Prentbriefkaarten Wereld in verhuisdoos
			met 6 schoenendozen gesorteerd op land
			(ca. 3.300 stuks) Leuke koop
50
Engeland en gebieden losse nummers
				
F
630 Engeland SG.2 cat.£375 pr.ex. (very fine used) 100
F		 631 Engeland SG.22a in strip van 4 (inverted
			wm.) cat.1200+ pr.ex.
200
F		 632 Engeland SG.128 cat.£3200 vr.pr.ex.
(almost fine)
150
F		 633 Engeland SG.183 cat.£525 pr.ex. (kort tandje) 50
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585

586

630

587

631
632

635

636

		

634 Engeland SG.266 cat.£825 vr.pr.ex.
(almost fine)
F
635 Ceylon SG.37 * cat.£750 pr.ex. (very fine mint)
F
636 India SG.308 * cat.£400 pr.ex. (very fine
			hinged)
* 637 Engeland brief 1972 met Machin 3d. en
‘salvaged mail from OMV fire’
F
638 Yemen Mi.57 * cat.1000 pr.ex. (very fine
			and rare stamp)
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in enveloppen
				
F		 639 Engelse koloniën (ca. 70 zegels) vals en
			echt cat.(indien alles orig.)ca. £6000 na
			te zien
* 640 Singapore 10 covers from N.E.I. to the
			Netherlands (1940) all with Penang and
			Singapore censors (scan on request)
		 641 USA Scott 245 (for us) unknown forgery
			or Cinderella (?)
		 642 Hawaï 7 forgeries (scan on request)
F		 643 Honduras toeslagzegel Mi.7 ** zonder rode
			druk (oplage slechts 200 ex.) pr.ex.
		 644 Honduras Mi.nrs.1772-1773 (*) proeven
			Paus Johannes Paulus II (8 stuks) pr.ex.
* 645 Colombia Mi.nrs.575-565 op eerste dag
			lp-brief pr.ex.

638

100
130
50
20
200

200
150
20
10
50
20
30

ex.639

633

ex.643

Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in mappen
				
		 646 Engeland dienstzegels op albumbladen
80
		 647 Engeland en iets gebieden 1840-1928
			grotendeels gebruikte collectie op oude
			albumbladen w.o. betere zegels met hoge cat. 250
		 648 Bermuda veel postfris w.o. George VI (Mi.
			cat.ca.1600)
100
		 649 Barbuda postfris met hoge cat.
50
		 650 India better sets mostly NH (some *)
			Mi.cat.ca.1640 (scans on request)
180
		 651 Kaap de Goede Hoop diversen w.o. Kaapse
			driehoeken
50
		 652 Kiribati postfrisse series
30
		 653 Malta w.o. George VI eerste Elizabeth serie etc. 70
		 654 Nepal 1881-1977 (on)gebruikte collectie op
			albumbladen w.o. betere series 50-er jaren 40
		 655 Pakistan en Bangladesh w.o. betere series
			en motief **
80
		 656 Swaziland betere series Leuke koop
80
		 657 Midden-Oosten op stockbladen met betere
			zegels
60
658 Irak kleine collectie fiscaal en catalogus
			Ross 1998
20
		 659 Perzië enkele postfrisse series en zegels op
			insteekblad
30
		 660 Turkije 1863-1924 grotendeels gebruikte
			collectie op oude albumbladen w.o. betere 130
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ex.665

ex.700

ex.712

661 Hawaï very fine (un)used collection Scott.
			cat.ca.$750 (forgeries not counted)
80
		 662 Buenos Aires 1858 6 lokaalzegels
10
663 Chili 2 cheques met fiscaalzegels tevens
2 documenten Ecuador met fiscaalzegels  
			Interessant
20
		 664 Colombia Mi.nrs.466-476 ** in blokken
			van 4 cat.120+ pr.ex.
20
F		 665 SCADTA (Colombia) (un)used collection
			incl. better values (signed Kessler and
			others) with high cat (scans on request)
400
		 666 Cuba modern ongetand en proeven op 3
			stockbladen w.o. Motief
40
		 667 El Salvador Mi.nrs.494-513 * cat.130 pr.ex. 20
		 668 Liberia kleine collectie klassiek
20
		 669 Mexico 1856-1934 vnl. gebruikte collectie
			w.o. vervalsingen en provincies Interessant 50
		 670 Venezuela en Haïti postfris op insteekblad
			w.o. blokken
20
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika
in albums en stockboeken
				
		 671 Engeland klassiek en ‘modern’ w.o.
			Fosfor-series
80
		 672 Engeland 1840-1970 (on)gebruikte collectie
			w.o. inverted wm. en Fosfors
70
		 673 Engeland 1840-1990 gebruikte collectie in
			SAFE album w.o. aardig klassiek
150
		 674 Engeland Machin gebruikt in album tevens
			insteekboek met Engelse koloniën modern 30
		 675 Engeland treinzegels (ca. 80 stuks) w.o.
			40 oudere ex.
150
		 676 Engeland klassiek met hoge cat.
10
		 677 Engeland machins in 2 stockboeken w.o. postfris 40
		 678 Engeland Coronation 1953 compleet ** in
			klein album
30

		 679 Engeland divers klassiek v.a. nr.1 in
			insteekboek
		 680 Australië collectie v.a. klassiek w.o. Staten
			in insteekboek
		 681 Australië 1914-1988 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Seven Seas album
			w.o. betere zegels
KF 682 Brunei Labuan Noord-Borneo Sabah en
			Sarawak (on)gebruikte collectie met
			betere zegels
		 683 Canada 1868-2011 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie
		 684 Canada 1851-2000 gebruikte collectie
			met betere zegels o.a. 1897 serie
			t/m $2
		 685 Canada modern ** (ca. 2008) frankeerwaarde
			Can.$ 600 (cat.ca.C$1400)
		 686 Canada 1858-1991 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in KABE album
		 687 Egypte 1866-1998 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in KABE album
		 688 Ghana 1957-1990 grotendeels postfrisse
			collectie in 3 Schaubek albums w.o.
			velletjes en Portzegels
		 689 Gibraltar en Malta diversen w.o. betere zegels
* 690 India poststukken gebruikt in Nepal w.o.
			‘.....registered Indian Embassy ‘ (3 stuks)
			Interessant
		 691 Maleisië dik stockboek met gebruikt Hoge cat.
		 692 Maleise Staten in stockboek
KF 693 Straits Settlements en Maleise Staten (on)
			gebruikte collectie in album met betere
			zegels en series
694 Literatuur fiscaalzegels Malaysia en Falklands
			‘the Travis brieven’
		 695 Engelse koloniën collectie A t/m Z v.a.
			klassiek in dik insteekboek w.o. veel
			beter materiaal
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200
180
180
900
200
250
200
250
350
200
50
50
10
30
800
10
600

		 696 Engelse koloniën grotendeels ** w.o. Nieuw
			Zeeland en Papoea Nieuw Guinea in dik
			voorraadboek
100
		 697 Engelse koloniën postfris w.o. Motief
40
		 698 Engelse koloniën gebruikt in 2 stockboeken
			w.o. betere zegels
80
		 699 Engelse koloniën grotendeels gebruikt in
			dik insteekboek w.o. betere zegels cat.
			ca.£1600 daarbij boek Engeland gebruikt
90
F		 700 Engelse koloniën Jubilee 1935 ** compleet
			1937 enkele series 1948 UPU ** compleet etc. 300
		 701 Engelse koloniën dik stockboek met hoge cat. 40
		 702 Afghanistan diversen w.o. klassiek
60
		 703 Perzië vanaf klassiek tot 1960 in 2 insteek			boeken met hoge cat.
250
* 704 Syrië 96 oude prentbriefkaarten (niet
			gefrankeerd)
40
		 705 Turkije klassiek in stockboek
10
		 706 Arabische Staten postfris vrijwel uitsluitend
			Motief
50
		 707 Midden Oosten (on)gebruikte collectie
			w.o. beter Turkije
100
		 708 Midden-Oosten in dik insteekboek w.o. Perzië
80
		 709 Egypte en Soedan in 2 insteekboeken met
			hoge cat.
80
		 710 USA collectie ongebruikt resp. postfris
			v.a. klassiek in insteekboek
250
		 711 USA v.a. klassiek in insteekboek w.o. beter
			materiaal
180
F		 712 USA revenues en sluitzegels (ca. 750
			stuks)
100
		 713 USA collectie stempels (ca. 1000 stuks) in
			insteekboek tevens iets andere landen
100
* 714 USA postwaardestukken (ca. 200 stuks)
			w.o. geïllustreerd in 2 albums
60
		 715 USA in 2 insteekboeken w.o. precancels
			en postfris
30
		 716 USA in stockboek
10
		 717 USA 1861-1998 grotendeels gebruikte
			collectie in 3 DAVO albums daarbij iets
			modern **
60
		 718 Argentinië vanaf klassiek tot 1978 in dik
			insteekboek
40
		 719 Brazilië grotendeels postfris in dik insteek			boek w.o. blokken
50
		 720 Venezuela 1914-1970 grotendeels gebruikte
			collectie in 2 albums w.o. betere series 50-er
			jaren
130
		 721 Noord- en Zuid-Amerika collectie v.a.
			klassiek in dik insteekboek
60
		 722 Zuid-Amerika 1853-1940 (on)gebruikte
			collectie w.o. betere zegels o.a. Ecuador
			Yv.4 Leuke koop
200
		 723 Zuid- en Midden-Amerika grotendeels
			gebruikt in insteekboek w.o. Mexico
60
		 724 Zuid-Amerika klassiek (ca. 95 stuks) met
			hoge cat. w.o. vals Interessant
100
		 725 Zuid-Amerika in 3 insteekboeken groten			deels gebruikt
40
		 726 Zuid-Amerika grotendeels gebruikt in 3
			albums w.o. Colombia
60

Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in dozen
				
		 727 Canada 1858-2001 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in doos met albums
			insteekboek en 8 mappen
130
* 728 Engeland en Zuid-Afrika poststukken in
			doos met ca. 250 stuks
50
		 729 USA doos met 12 jaarsets 3 blokken album
			en 2 insteekboeken w.o. **
60
		 730 Perzië doos met insteekboek en doosje met
			kaartjes w.o. klassiek
50
		 731 Canada doos met 2 stockboeken 7 jaarsets
			en 2 ringbanden w.o. **
60
		 732 Zuid-Amerika klassiek in 23 rondzend			boekjes Prima koop
200
		 733 Midden Oosten en Afrika in doos met 3
			insteekboeken
50
		 734 Zuid-Amerika zakjes kaartjes en 2 stock			boeken met veel beter klassiek Leuke koop
60
		 735 Engeland doos met 6 jaarsets post en map
			met ** en klassiek w.o. stempels tevens
iets fiscaalzegels
70
		 736 Engeland gebruikt in doos met zakjes
			bundels en los materiaal w.o. Machin
			(heel veel zegels) enorme uitzoekpartij
50
		 737 Engeland Kanaaleilanden en iets Ierland in
			doos met 6 luxe DAVO albums w.o. ** en
			iets klassiek
250
		 738 Israël 1948-1974 collectie w.o. betere zegels 50
		 739 USA doos met 4 albums w.o. klassiek
			betere zegels en poststukken
80
		 740 Engeland doos met 3 albums schriftje en 2
			rondzendboekjes w.o. klassiek daarbij een
			Wereld album
60
		 741 Engeland 1840-1996 resp. (on)gebruikte
			en postfrisse collectie in doos met 3 albums
			en 4 insteekboeken met veel **
450
		 742 Engeland doos met 5 albums 4 stockboeken
			en mapjes w.o. **
100
* 743 Zuid-Amerika poststukken doos met ca.
			300 stuks w.o. oud(er) materiaal
80
		 744 Engelse koloniën w.o. Omnibussen in 8 albums 80
		 745 Engeland doos met bundels w.o. Machin
50
		 746 Engeland 1994-2005 in doos met jaarsets
			postfris
60
		 746a Engelse koloniën verhuisdoos met 5 DAVO
			albums w.o. Gibraltar tevens 2 DAVO
			albums met Israël
80
		 747 Engelse koloniën 2 verhuisdozen met 70
			stockboeken w.o. **
500
		 747a Literatuur w.o. SG. catalogi en jaargangen
			‘Malaysian studycircle’
10
748 Engeland en koloniën met o.a. beter fiscaal
			Cyprus
60
* 749 Engelse koloniën ca. 150 poststukken
60
		 750 Engelse koloniën modern grotendeels **
			in doos met veel zegels
70
		 751 Venezuela veldelen met hoge cat.
10
		 752 Engelse gebieden in doos met insteekboek
			mapjes en albumbladen w.o. klassiek
60
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ex.765
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766

768
ex.764

ex.769

ex.770

771
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775

774

776

777

* 753 Engeland en koloniën div. poststukken
60
* 754 Zuid-Amerika poststukken in doos w.o.
			klassiek en oud(er) materiaal
100
		 755 Guernsey en Jersey postfris in zakjes
60
* 756 Maleisië en India ca. 280 poststukken vnl.
			50-er jaren
50
Europa losse nummers

				
F		 757 Burundi OCB nr.892-904 ** cat.1000 pr.ex.
F * 758 Duitsland 1898 prachtige prentbriefkaart
			‘Gruss aus ...’ gefr. met lokaal post 3
			pfennig ‘Stadtbrief .....courier’ schaars
F		 759 Duits postkantoor in China Mi.6 in blok
			van 6 cat.108+ pr.ex.
F * 760 Duitse bezetting België R-brief met Mi.25I
			cat.400 pr.ex.
F		 761 Frankrijk Yv.216 ** cat.275 pr.ex.
F		 762 Frankrijk Yv.262 (2x) * cat.650 pr.ex.
F		 763 Monaco Yv.39-41 ** in blokken van 4 met
			millisimes 9 cat.670++ pr.ex.
F		 764 Monaco Yv.48-53 ** cat.420+ pr.ex.

200
100
20
100
30
60
100
40

F		 765 Monaco Yv.119-134 * cat.640 pr.ex.
F		 766 Frankrijk Luchtpost Yv.14 ** cat.2000
			vr.pr.ex. (bruine puntjes)
F		 767 Frankrijk colis postal Yv.131 * cat.850
			pr.ex. (signé)
F		 768 Algerije Yv.363A ** cat.400+ pr.ex. (var.
			rode opdruk verschoven)
F		 769 Andorra Port Yv.1-8 ** cat.165 pr.ex.
F		 770 Andorra Port Yv.9-15 ** cat.1400 pr.ex.
F		 771 Madagascar Yv.115 (ND) ** cat.200 pr.ex.
F		 772 Saint Pierre et Miquelon Yv.28 ** in blok
			van 4 cat.660 pr.ex.
F * 773 Frankrijk brief met Yv.4 in paar naar
			Beieren (1852) fraai exemplaar
F * 774 Frankrijk brief met Yv.5 in strip van 4
			naar Dublin (1853) zeer fraai
F * 775 Frankrijk brief met Yv.13A en nr.16 in strip
			van 3 naar Kentucky (1854)
F * 776 Frankrijk brief met driekleurfrankering
			Yv.53 55 en 57 naar New Orleans
F * 777 France 1937 to Kenya then to Belgium
			Congo ‘returned to France’

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.781

784

ex.782

ex.787

ex.789

785

ex.790

ex.792

791
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793

783

795

796

794

ex.800

ex.802

806

F * 778 Frankrijk Alsace Lorraine Yv.4 (4 ex.) op
			briefje van Strassbourg naar Antibes (1871)
150
F * 779 Vietnam Col.Gen. Yv.19 en 21 naar
			Frankrijk (1877)
30
F * 780 Indo-China 1905 brief met Yv.F.M.2 van
			‘corps occupation...’
50
F		 781 Groenland Yv.6 met langstempel ‘Koloniën
			Christianshaab’ pr.ex. (met cert.)
20
F		 782 Hongarije Mi.403-410 ongetand ** pr.ex.
50
F
783 Italië Yv.19 * cat.4000 pr.ex. (fine ex. with
			part. orig. gum)
100
F		 784 Italië Yv.481-503 ** cat.1000 pr.ex.
100
F		 785 Italië Yv.537 en 539-541 ** cat.440 pr.ex. 50
		 786 Liechtenstein Mi.78-81 ** en Mi.116-118
			** cat.540 pr.ex.
50
F		 787 Oostenrijk Luchtpost Yv.12-46 * cat.335 pr.ex. 30
KF 788 Portugese koloniën ‘Exposiçao’ 1939 **
complete set of 8 very fine NH
400
F		 789 Angola Motief Vogels Mi.339-362 **
			cat.600 pr.ex.
60
F * 790 Noorwegen 3 prentbriefkaarten Noordkaap
			met Mi.159-161 cat.120+ pr.ex.
30
F * 791 Rusland burgeroorlog kamppost Wrangel
			leger 1921 naar Constantinopel schaars
150
F		 792 Zwitserland Yv.405-417 ** cat.500 pr.ex. 100
F * 793 Zwitserland brief 1876 met Zu.40 naar
			Texas zeldzame destinatie
40
F * 794 Zwitserland R-brief 1933 naar USA met o.a. 		
			Zu.K262 en Zu.S42 cat.ca.600 SF pr.ex.
100

F * 795 Zwitserland R-brief met Pro Patria blok
			Zu.8 cat.400 SF pr.ex.
F * 796 Zwitserland R-brief 1931 met kleurrijke
			frankering naar USA

40
20

Europa in enveloppen
				
* 797 Belgisch Congo postwaarden (27 stuks)
50
		 798 Duitse Staten met hoge cat. w.o. vals
10
* 798a Duitsland curiosum grote enveloppe met
			ca.390 stuks Dienstmarke Mi.79 (das
			Ganzen mit Fehler und Mängel)
10
		 799 Frankrijk ongetand en minister blokken
50
F		 800 Frankrijk diversen klassiek w.o. vals (o.a.
			Fournier) met hoge cat.
100
* 801 Frankrijk twee poststukken w.o. met 5 fr.
			(Yv.216)
40
F * 802 Griekenland betere zegels en brieven
80
		 803 Roemenië klassiek in rondzendboekje
40
* 804 Rusland diverse vnl. ongebruikte p.w.s.
			w.o. 34 ex. Mi.AAk.1 (ca. 75 ex.)
50
		 805 Zwitserland ongetand Zittende Helvetia (50
			stuks) in gemengde kwaliteit w.o. 1 franc
			(4x) scans on request
150
F		 806 Zwitserland nrs.61B en 63B (Zü.69B en 71B)
			in strip van 3 cat.2550++ vr.pr.ex. (enkele
			vouwtjes) voor tanding zie foto (schaars) 150
		 807 CEPT 10 complete jaargangen 1957 **
			Mi.cat.1930 pr.ex.
100
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ex.854

ex.811

ex.833

Europa in mappen

				
		 808 Baltische Staten kleine verzameling
20
		 809 België (on)gebruikte collectie 1869-1940
40
		 810 België grotendeels postfris tussen 1935 en
			1950 op 5 insteekbladen
40
F		 811 België 3 betere series ongebruikt w.o.
			Orval nrs.354-365
150
		 812 België diversen w.o. proeven en ‘faux de Liege’ 20
		 813 België en Belgisch Congo 1849-1935
			grotendeels gebruikte collectie op oude
			albumbladen w.o. betere zegels
130
		 814 Bosnië Montenegro en Servië op oude
			albumbladen w.o. betere zegels
80
		 815 Denemarken Deens West Indië Noorwegen
			en IJsland grotendeels gebruikt op oude
			albumbladen w.o. betere zegels
200
		 816 Duitsland diverse combinaties en post			zegelboekjes Reich Bund en DDR
60
817 Duitsland fiscaal- en verzekeringszegels
			20-er jaren op stuk
30
		 818 Duitse bezetting Tsjechoslowakije en Polen
			postfrisse en gebruikte collectie
40
		 819 Reich koloniën w.o. Kiautschou Danzig Saar
			en bezetting grotendeels ongebruikt op 3
			insteekbladen w.o. betere zegels
100
		 820 Reich grotendeels postfris 1935 en 1945
			op 4 insteekbladen w.o. blokken van 4
30
		 821 Reich Zusammendrücke (on)gebruikt resp.
			postfris op 3 insteekbladen w.o. betere ex. 50
		 822 Duitsland Franse zone grotendeels ** op 2
			insteekbladen w.o. betere zegels
50
		 823 Duitsland Amerikaanse Britse en Russische
			zones grotendeels ** op 2 insteekbladen
30

		 824 Reich 1875-1935 grotendeels gebruikte
			collectie op oude albumbladen w.o. betere
		 825 Memel Saar Marienwerder Oost-Pruisen
			en Danzig op oude albumbladen w.o.
			betere zegels
		 826 Saarland 1945-1959 grotendeels ** op 2
			insteekbladen w.o. betere ex.
		 827 Bund documenten Olympische Spelen en
			WK 1974 met speciale stempels
		 828 Oude Duitse Staten grotendeels gebruikt
			op oude albumbladen w.o. betere zegels
			met hoge cat.
		 829 Duitse gebieden op oude albumbladen
			w.o. betere zegels o.a. China
		 830 Reich grotendeels postfris op insteekblad
		 831 Estland Letland en Litouwen op oude
			albumbladen w.o. betere zegels
		 832 Frankrijk 1924-1953 grotendeels ** op 2
			insteekbladen w.o. betere zegels
F		 833 Frankrijk 1849-1933 (on)gebruikte collectie
			op oude albumbladen w.o. betere zegels
			tevens iets Monaco met hoge cat.
		 834 Frans Andorra modern ** op 3 insteekbladen
		 835 Grand Liban en Syrië 4 betere series op
			insteekblad
		 836 Franse koloniën grotendeels gebruikt op
			oude albumbladen w.o. betere zegels met
			hoge cat.
		 837 Frankrijk diversen w.o. beter klassiek
		 838 Algerije vnl. postfrisse series cat.ca.1400
		 839 Gabon postfrisse series en blokken
		 840 Franse koloniën grotendeels (on)gebruikt
			op oude albumbladen .
		 841 Franse koloniën grotendeels gebruikt op
			albumbladen w.o. Indo-Chine
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50

		 842 Frankrijk type Sage cat.ca.1200
		 843 Marokko postfrisse series
		 844 Franse koloniën (on)gebruikt op albumbladen
		 845 Franse koloniën (on)gebruikt op album			bladen w.o. Diego Suarez
		 846 Reunion 1885-1945 grotendeels ongebruikte
			collectie op albumbladen
		 847 Franse koloniën grotendeels gebruikt op
			albumbladen
		 848 Franse koloniën vnl. klassiek
		 849 Frans Syrië en Libanon (on)gebruikt op
			albumbladen
		 850 Saint Pierre et Miquelon ongebruikte resp.
			postfrisse collectie op stockbladen.
		 851 Finland en Zweden grotendeels gebruikt
			op oude albumbladen w.o. betere zegels
		 852 Griekenland 1870-1930 (on)gebruikte
			collectie w.o. Hermeskoppen
		 853 Griekenland en Kreta op oude albumbladen
			w.o. betere zegels
F * 854 Griekenland 4 brieven met Hermeskoppen
			w.o. van Genua naar Athene met 10 en 80
			Lepta Interessant
		 855 Groenland Noorwegen en IJsland op
			insteekblad w.o. betere ex. Hoge cat.
		 856 Italië 1862-1934 grotendeels gebruikte col			lectie op oude album- bladen w.o. betere
			zegels tevens iets gebieden en San Marino
		 857 Italiaanse Staten en Fiume op oude album			bladen
		 858 Italië en gebieden (on)gebruikte collectie
			w.o. betere zegels
		 859 Ethiopië collectie op albumbladen w.o.
			betere zegels in aantallen
		 860 Ethiopië kleine verzameling klassiek
		 861 Hongarije grotendeels postfrisse velletjes
			en blokken w.o. Mi.985-992
		 862 Hongarije 1871-1933 grotendeels gebruikte
			collectie op oude albumbladen w.o. betere
			zegels
		 863 Liechtenstein betere series met hoge cat.
			(w.o. nagestempeld)
		 864 Luxemburg 1852-1930 grotendeels
			gebruikte collectie op oude albumbladen
			w.o. betere zegels
		 865 Oostenrijk betere postfrisse series
		 866 Oostenrijk en gebieden 1850-1922 op oude
			albumbladen w.o. betere zegels en stempels
			tevens iets Lombardije-Venetië en Liechten			stein
		 867 Oostenrijk 1931-1937 grotendeels ** op
			5 insteekbladen w.o. betere series met
			hoge cat.
		 868 Portugal en koloniën van klassiek tot modern
			op albumbladen w.o. iets betere zegels
		 869 Portugal en koloniën 1853-1926 (on)gebruikte
			collectie op albumbladen
		 870 Rusland betere series Mi.cat.ca.2500
		 871 Rusland en gebieden o.a. China 1858-1924

50
50
60
80
70
60
80
40
50
130
80
80
60
70
180
80
50
60
40
50
80
50
80
30

180
100
30
100
250

			grotendeels gebruikte collectie op oude
			albumbladen w.o. betere zegels
80
		 872 Roemenië en Bulgarije op oude albumbladen
			w.o. betere zegels
130
		 873 Servië en Joegoslavië (on)gebruikte collectie 20
		 874 Spanje en Fillippijnen kleine collecties klassiek 40
		 875 Spaans Andorra grotendeels ** op 4
			insteekbladen tot 2000
50
		 876 Tsjechoslowakije Polen en Joegoslavië op
			oude albumbladen w.o. betere zegels
80
		 877 Vaticaan 1929-1952 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie op 2 insteekbladen
			w.o. betere series o.a. Mi.nrs.39-44
150
		 878 Zwitserland 1850-1934 grotendeels
			gebruikte collectie op oude albumbladen
			w.o. betere zegels
130
		 879 Zwitserland 1862-1964 gebruikt op 6
			insteekbladen w.o. betere ex.
50
		 880 Zwitserland Pro Juventute grotendeels
			postfris op 2 insteekbladen
30
		 881 Zwitserland 1862-1957 ongebruikt resp.
			postfris op 3 insteekbladen
50
		 882 Oost-Europa diverse collecties w.o. Polen
			en Tsjechoslowakije
50
Europa in albums en stockboeken
				
		 883 België 1849-1990 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Schaubek albums
		 884 België 1950-1969 grotendeels ** in DAVO
			album
		 885 België 1849-2010 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in ringband en ordner
		 886 België v.a. klassiek w.o. beter materiaal
			ook ‘back of the book’ in insteekboek
		 887 België moderne spoorwegzegels en gros
			cat.vlg.OCB ca.1960 Leuk
		 888 België grotendeels postfris in insteekboek
			w.o. 40-er en 50-er jaren cat.ca.3500
		 889 België voorafstempelingen vóór 1938 in
			stockboek
		 890 België grotendeels postfris tot 1963 in 2
			insteekboeken w.o. veldelen
		 891 België 1849-1993 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 DAVO albums
		 892 België in insteekboek tevens iets Congo
		 893 Belgisch Congo en Zaire in insteekboek en
			ringband w.o. aardig beginperiode
* 894 België vnl. plakkaten bevelen Duitse bezetter
			1914-1917 tevens Handboek Soldaat 1938
			Leuke koop
		 895 België voorraad ** in dik insteekboek w.o.
			postzegelboekjes
		 896 België 1981-1999 postfrisse collectie in 2
			DAVO albums
		 897 België 1920-1958 ongebruikte resp. post			frisse in 3 ringbanden
		 898 België 1849-1959 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in ringband

All single lots can be viewed online: www.rynmond.com
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ex.930

ex.901

ex.930

ex.931
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		 899 België divers (on)gebruikt en postfris in
			4 insteekboeken
80
		 900 België postzegelboekjes en combinaties
			grotendeels ** in dik insteekboek
50
F		 901 België Motief Rode Kruis w.o. ongetand en
			serie 1958 t/m 5 frs.
100
* 902 België 37 poststukken w.o. puntstempels
20
* 903 België collectie in 2 albums v.a. 1793 w.o.
perfins en Rode Kruis (ca. 250 ex.)  leuke koop 150
		 904 België 1940-1980 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in 3 Lindner albums
70
		 905 Bulgarije in 2 albums met hoge cat.
20
		 906 Bulgarije ongebruikte resp. postfrisse
			collectie met veel zegels
60
		 907 Denemarken 1851-1998 grotendeels
			gebruikte collectie in 2 luxe DAVO albums
70
		 908 Duitsland 1853-1936 (on)gebruikte collectie
			w.o. 5 Mark Reichspost kleuren 1875 staten
			en gebieden oude collectie met wellicht
			vondsten
300
		 909 Duitsland 1849-1945 w.o. Staten met
			zeer hoge cat. Na te zien
300
		 910 Duitsland w.o. Reich en iets oude staten
			in dik insteekboek
40
		 911 Duitsland in stockboek en DAVO album
			met hoge cat.
50
		 912 Duitsland w.o. Reich Berlijn en Bund in
			3 insteekboeken w.o. betere zegels
100
		 913 Böhmen en Maren ongebruikte collectie
30
		 914 Reich 1916-1933 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in Leuchtturm album met hoge cat.
100
		 915 Berlijn 1948-1990 gebruikte collectie in
			album w.o. beginperiode
80
		 916 General Gouvernement en bezetting serie
			** in Lindner album
40

		 917 Joegoslavië in voorraadboek w.o. klassiek
			en modern ** (veel ex.)
		 918 Bund 1949-2000 postfris en gebruikt met
			betere series en blokken
		 919 Reich 1915-1945 grotendeels ** in
			insteekboek w.o. betere ex.
		 920 Bund en Berlijn (on)gebruikt resp. postfris
			in insteekboek w.o. betere zegels en series
		 921 Duitse Rijk ongebruikt en postfris
		 922 Bund 1949-2000 gebruikte collectie (1949			1960 compleet) in 3 Collecta albums
		 923 Duitsland diversen w.o. vervalsingen
			Deens legioen etc. Interessant
		 924 DDR en voorlopers in 2 stockboeken
		 925 Duitsland en gebieden in 2 albums
		 926 Duitsland collectie oude Staten en Reich
			in DAVO album
		 927 Sovjet- en Amerikaanse zone alsmede
			andere gebieden in 3 insteekboeken
		 928 Bund (on)gebruikte collectie met hoge cat.
			(veel rondstempels)
		 929 Duitsland twee dikke stockboeken met
			van alles Hoge cat. Zeer leuke koop
F		 930 Duitsland dik stockboek met betere
			zegels w.o. gekeurd Oechsner
F		 931 Bund en Berlijn postfrisse collectie met
			betere zegels
		 932 Reich 1871-1944 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album w.o.
			betere zegels
		 933 DDR postfrisse collectie in stockboek
		 933a Duitsland en gebieden collectie v.a. oude
			staten in dik insteekboek
		 934 Estland Letland en Litouwen in Leuchtturm
			album
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40
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180
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30
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ex.941

		 935 Finland klassiek in album en stockboek
		 936 Finland 1860-1977 gebruikte resp.
			ongebruikte collectie in album
		 937 Finland 1875-1982 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie met hoge cat.
		 938 Finland en Aland 1860-1995 (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie (cat.ca.3900)
		 939 Finland 1856-2010 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 KABE albums w.o.
			postzegelboekjes
		 940 Finland 1875-1999 grotendeels gebruikte
			collectie in 2 luxe DAVO albums
KF 941 Frankrijk collectie ongetande kleurproeven
			(ca.250 stuks) cat.ca.7500 prachtkoop
		 942 Frankrijk 1849-1950 vnl. gebruikte collectie
			met zeer hoge cat. in diverse kwaliteit
* 943 Frankrijk ‘Bordereau des valeur à recouvrir’
			(ca. 70 ex.)
* 944 Frankrijk poststukken klassiek in insteekboek
w.o. voorfilatelie
		 945 Frankrijk ‘Gravures des timbres-poste’
			(ca. 300 stuks) in album en dik insteekboek
* 946 Frankrijk diverse brieven en FDC’s in 2
			boeken daarbij iets divers
		 947 Franse koloniën postfrisse collectie in 4
			stockboeken w.o. Motief
		 948 Frankrijk v.a. klassiek tot modern gebruikt
			in dik insteekboek
		 949 Frankrijk 1860-1940 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Lindner album met
			cassette
		 950 Frankrijk 1849-1999 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere zegels
		 951 Frankrijk Rode Kruis o.a. postzegelboekjes
			Yv.2001 t/m 2010 (cat. alleen al 1700) in
			2 albums Prachtkoop
		 952 Frankrijk in 2 insteekboeken w.o. betere
			zegels en series
		 953 Frankrijk 1900-1970 postfrisse collectie in
			overwegend goede kwaliteit cat.ca.9500
* 954 Frankrijk postwaardestukken w.o. klassiek
			in Lindner album
		 955 Frankrijk Tuberculose w.o. 8 boekjes
		 956 Frankrijk gebruikt in album en insteekboek
			w.o. betere zegels
		 957 Frankrijk 1950-1977 ongebruikte en
			postfrisse collectie in DAVO album w.o.
			betere zegels

40
80
80
300
400
60
500
200
50
50
150
40
150
60
100
300
150
150
400
50
40
60
80

		 958 Franse koloniën ‘Exposition 1937’ in
			insteekboek
50
		 959 Frans Somalië 1909-1942 grotendeels
			ongebruikte collectie in ringband
50
		 960 Ivoorkust postfris Motief
40
		 961 TAAF en Saint-Pierre vnl. postfrisse
			collectie in insteekboek
80
		 962 Franse koloniën in 2 ringbanden w.o.
			betere zegels
180
		 963 Franse koloniën grotendeels ongebruikt
			in klemband
70
		 964 Franse koloniën in 3 dikke insteekboeken 150
		 965 Hongarije 1871-1955 (on)gebruikte
			collectie in insteekboek w.o. betere series
60
		 966 Hongarije 1860-1940 (on)gebruikte collectie 50
		 967 Hongarije grotendeels ** in dik voorraadboek
			w.o. Motief
60
* 968 Hongarije 65 poststukken met uitgifte Turul
			uitgezocht op stempel Mooie koop
40
		 969 Hongarije 1871-1967 (on)gebruikte collectie
			in 2 albums
40
		 970 Ierland 1922-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 KABE albums
200
		 971 Ierland 1922-1993 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums en
			insteekboek
100
* 972 Italië voorfilatelie (ca. 200 stuks) w.o.
			interessante ex.
500
		 973 Italië 1862-1978 grotendeels ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in DAVO album
			w.o. betere zegels en series
500
F		 974 Italië 1941-1965 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in Heimdal album met hoge cat. 500
		 975 Italië Koloniën en Staten Leuke koop
80
		 976 Italië en gebieden v.a. klassiek tot modern
			in 2 insteekboeken
100
		 977 Italië 1862-1988 grotendeels gebruikte
			collectie in 2 albums w.o. betere zegels
			met hoge cat.
130
		 978 Joegoslavië Emissie 1918 overdrukken op
			Bosnië zegels (ca. 400 st.) (scans on request) 50
		 979 Liechtenstein 1939-1960 postfris in insteek			boek w.o. complete vellen Dienst en Luchtpost 100
* 980 Liechtenstein poststukken 1913-1960
			ca. 120 stuks in album
130
		 981 Liechtenstein 1972-1990 en gros ** in
			2 dikke stockboeken Hoge cat.
80
		 982 Liechtenstein voorraad w.o. veel ** in dik
			insteekboek Hoge cat.
150
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ex.1017

ex.1046
ex.1073

		 983 Luxemburg (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie w.o. betere series en blokken
80
		 984 Luxemburg stockboek met vnl. postfris
30
		 985 Luxemburg 1927-1971 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Lindner album
80
		 986 Luxemburg 1882-1995 grotendeels gebruikte
			collectie in 2 luxe DAVO albums
60
		 987 Luxemburg 1859-1993 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. betere zegels en
			blokken hoge cat.
400
		 988 Monaco 1942-1981 grotendeels ** in dik
			insteekboek w.o. betere zegels en blokken 100
		 989 Monaco 1885-1964 ongebruikte en postfrisse
			collectie in DAVO album
40
		 990 Noorwegen 1855-2013 (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie in KABE album
			en 2 mappen
400
		 991 Oostenrijk en Polen in album en 2 ringbanden
			w.o. **
30
		 992 Oostenrijk 1850-1992 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 dikke insteekboeken 80
		 993 Oostenrijk postfris in stockboek
10
		 994 Oostenrijk 1867-1940 (on)gebruikte collectie 40
		 995 Oostenrijk 1945-1969 vrijwel complete
			ongebruikte en postfrisse collectie in Schaubek 10
		 996 Oostenrijk collectie in Victoria album en
			voorraadboek vnl. gebruikt
30
		 997 Oostenrijk 1850-2002 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 insteekboeken
80
		 998 Oostenrijk 1850-1989 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 luxe DAVO albums
80
		 999 Oostenrijk stockboek w.o. betere ** series 30
		 1000 Oostenrijk 1850-1977 (on)gebruikte collectie
			in 2 Leuchtturm albums
60

		 1001 Oostenrijk postfris (oude frankeerwaarde
			ca. 30.000 shilling) in 3 stockboeken
		 1002 Polen 1919-1990 grotendeels gebruikte
			collectie in 2 insteekboeken
		 1003 Polen 1919-1973 (on)gebruikte collectie w.o.
			Polska- opdrukken in 4 insteekboeken
		 1004 Polen en gros v.a. 1949 in 2 dikke insteek			boeken w.o. ** en Motief
		 1005 Portugal 1855-1994 grotendeels gebruikte
			kleine collectie in DAVO albums
		 1006 Portugese koloniën in 4 insteekboeken
			w.o. oud(er) materiaal
		 1007 Macau ** 1952-2011 cat. ca.1050
		 1008 Portugees Macau collectie klassiek in
			insteekmap w.o. beter materiaal
		 1009 Portugal en koloniën w.o. Macau in 2
			insteekboeken
		 1010 Portugal Azoren Madeira en Oostenrijk
			modern ** in album en 2 stockboeken
		 1011 Roemenië postfrisse series cat.ca.2000
		 1012 Roemenië en Bulgarije grotendeels
			gebruikt in insteekboek w.o. betere ex.
		 1013 Roemenië (on)gebruikte resp. postfrisse
			voorraad in 2 dikke stockboeken w.o. klassiek
* 1014 Rusland poststukken jaren ‘20 en ‘30 w.o.
			expres luchtpost (26x) en 2 handboeken
			Zagorski 1918-1940 Interessante koop
		 1015 Rusland grotendeels gebruikt in 3 insteek			boeken w.o. klassiek en betere zegels uit
			50-er jaren met hoge cat.
		 1016 Rusland postfris in stockboek
F * 1017 Servië collectie postgeschiedenis 1e wereld			oorlog (75 ex.) mooi beschreven Prachtkoop
			scans on request
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		 1018 Scandinavië plaatfouten en stempels goed
			beschreven (ca. 760 st.) Interessante koop 150
		 1019 Scandinavië ca.1870 tot ca.1940 (on)gebruikte
			collectie Leuke koop
100
		 1020 Scandinavië en Finland collectie v.a. klassiek
			in blanco album
100
		 1021 Scandinavië grotendeels gebruikt in 2
			insteekboeken
80
		 1022 Scandinavië collectie v.a. klassiek op blanco
			Yvert bladen in klemband
70
		 1023 Noorwegen IJsland en Zweden in 3 DAVO
			albums
100
		 1024 Spanje modern ** in insteekboek w.o. veldelen 30
		 1025 Spaanse koloniën in insteekboeken w.o.
			klassiek
70
		 1026 Spanje blokken 1980-2000 ** in dik
			insteekboek w.o. en gros
50
		 1027 Oostenrijk v.a. 1850 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Zonnebloem album
			w.o. betere zegels en series
180
		 1028 Spanje 1946-1987 in album en 2 insteek			boeken w.o. **
30
		 1029 Spanje 1854-1999 grotendeels gebruikte
			collectie in 3 DAVO albums
50
		 1030 Spanje en gebieden divers v.a. klassiek in
			insteekboek
90
		 1031 Tsjechoslowakije 1918-1966 vnl. gebruikte
			collectie
40
KF 1032 Tsjechoslowakije 1928-1986 grotendeels
			** collectie in dik insteekboek w.o. blokken
			Mi. nrs 330X en 331X cat. 950
150
		 1033 Tsjechoslowakije in stockboek
10
		 1034 Tsjechoslowakije postfris in dik insteekboek 30
		 1035 Turkije in voorraadboek w.o. veel **
			materiaal
150
		 1036 Turkije 1865-1985 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Schaubek album
100
		 1037 Vaticaan 1959-1994 postfrisse collectie
			in Leuchtturm album
50
		 1038 Vaticaan 1929-2013 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Leuchtturm albums 150
		 1039 IJsland 1944-1994 grotendeels postfrisse
			collectie in Leuchtturm album tevens
			Groenland en Faröer **
80
		 1040 IJsland 1873-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums
300
		 1041 Zweden 1970-2012 postfrisse collectie in
			3 DAVO albums met hoog nominaal
300
		 1042 Zweden postzegelboekjes ** 1969-1999 in
			2 KABE albums en map w.o. variëteiten
350
* 1043 Zwitserland 227 met port belaste stukken
			vnl. 1910-1930 Leuk
80
		 1044 Zwitserland 1854-1987 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 insteekboeken w.o.
			keerdrukken
80
		 1045 Zwitserland 1862-2007 gebruikte collectie
			in dik insteekboek w.o. klassiek Dienst en
			iets plaatfouten
60
KF 1046 Zwitserland 1862-1950 ongebruikte en
			postfrisse collectie in Lindner album w.o.
			variéteiten proeven blokken en betere
			zegels en series cat. ruim 30.000 SF
2000

		 1047 Zwitserland 1907-1980 grotendeels gebruikte
			collectie in Leuchtturm album w.o. betere
			zegels en blokken
		 1048 Zwitserland in 2 DAVO albums en 1 stock			boek met hoge cat.
		 1049 Zwitserland collectie v.a. klassiek in 3
			insteekboeken
		 1050 Zwitserland 1854-1940 vnl. gebruikte col			lectie w.o. typen en tandingen (interesting
			collection scans on request)
		 1051 Zwitserland collectie v.a. klassiek in 2
			insteekboeken w.o. betere zegels blokken
			Dienst en iets Liechtenstein
		 1052 Europese landen postfris w.o. Euro-zegels
			België
		 1053 Groenland Faröer en IJsland gebruikt in
			insteekboek
		 1054 Zwitserland (on)gebruikte collectie 1850			1981 in DAVO w.o. enkele brieven en
			Zittende Helvetia
		 1055 Verenigd Europa 1956-1980 postfris in 2
			Leuchtturm albums
		 1056 CEPT 1962-1988 postfrisse vellen Mi.cat.
			ca.3900
		 1057 Ver. Europa postfris in 4 stockboeken
		 1058 Verenigd Europa 1956-1970 in 2 luxe
			SAFE albums
		 1059 Verenigd Europa 1956-1992 postfrisse
			collectie in dik insteekboek Hoge cat.
		 1060 CEPT 1976-1988 postfrisse collectie in
			DAVO album
		 1061 CEPT postfrisse gutterpairs met hoge cat.
		 1062 CEPT postfrisse meelopers met veel betere
			series Leuke koop
		 1063 Verenigd Europa 1956-1990 grotendeels
			** in 2 DAVO albums w.o. betere series
		 1064 Motief Schepen vnl. gebruikt in 5 stock			boeken (ca. 5000 stuks)
		 1065 Wereld in oud Schwaneberger album w.o.
			Nederland
		 1066 vervallen
		 1067 Duitsland en Nederland vnl. postfris in dik
			insteekboek w.o. Mariakirche gebruikt
		 1068 Motief Disney in 2 ringbanden w.o. blokken
			en speciale enveloppen
* 1069 Diverse poststukken in 2 albums w.o.
			klassiek en censuur

150
50
100
150
180
20
20
130
180
80
40
100
150
70
40
130
70
50
80
30
40
40

Europa in dozen
				
		 1070 Spanje en gros Mi.537-561 ** doos met
			8 stockboeken Enorme cat. indien echt
			(vlgs. inzender 600.000)
130
		 1071 DDR doos met 3 insteekboeken alsmede
			insteekboek Albanië
60
		 1072 Tsjechoslowakije 1918-1999 grotendeels
			gebruikt in doos met 5 insteekboeken
60
F		 1073 België 1849-1999 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in doos met 5 luxe DAVO
			albums w.o. betere zegels en blokken
500
		 1074 Duitsland in 6 boeken w.o. beter **
100
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		 1075 Frankrijk 6 albums/stockboeken en bladen
			w.o. klassiek met hoge cat.
80
		 1076 Spanje en gros Mi.537-561 ** in doos met
			4 dikke stockboeken Enorme cat. vlgs.
			inzender 600.000++ (indien echt)
130
		 1077 Liechtenstein 1972-2000 en gros gestempeld
			tevens iets 2001-2008 in doos met 4 dikke
			stockboeken Hoge cat.
60
F		 1078 Verenigd Europa 1949-2001 (w.o. voorlopers)
			postfrisse collectie in doos met 6 albums 2
			stockboeken en 2 enveloppen
400
		 1079 Rusland gebruikt in doos met 2 DAVO
			albums en 2 ringbanden
50
		 1080 DDR in 5 albums met hoge cat.
50
		 1081 Europa blokken modern ** in doos met
			3 luxe ringbanden Hoge cat.
60
		 1082 Roemenië 1862-1993 grotendeels gebruikte
			collectie in doos met 5 stockboeken
70
* 1083 Frankrijk poststukken
10
		 1084 Hongarije 1938-1994 grotendeels gebruikte
			collectie in verhuisdoos met 6 luxe Leuchtturm
			albums
60
		 1085 Rusland doos met 7 nieuwe lege Leuchtturm
			albums Hoge aanschafwaarde
50
* 1086 Griekenland diverse poststukken
50
		 1087 Duitsland collectie in 6 SAFE albums w.o.
			klassiek en gebieden
150
		 1088 Hongarije 1871-1991 (on)gebruikte collectie
			in doos met 4 Schaubek albums
80
		 1089 Bund in doos met ringband 6 stockboeken
			3 insteekboekjes FDC-albumpje en doosje
			tevens iets Engeland
50
		 1090 Zwitserland verhuisdoos met 18 ringbanden
			en 5 insteekboekjes w.o. plaatfouten Grote
			uitzoekpartij
100
		 1091 Zwitserland 1862-1999 grotendeels
			gebruikte collectie in doos met 4
			albums w.o. iets Dienst
60
		 1092 Europese landen doos met 2 albums 2
			dikke stockboeken en map w.o. Guernsey
			** Gibraltar en Noorwegen
80
		 1093 Griekenland 1871-1999 grotendeels
			gebruikte collectie in doos met 4 luxe
			DAVO albums
60
		 1094 CEPT postfrisse vrijwel complete collectie
			1956-2008 in luxe albums
1000
		 1095 Zwitserland gebruikt in doos met 18 stock			boeken w.o. en gros klassiek en stempels
80
		 1096 Spanje modern grotendeels ** doos met 2
			albums en 8 insteekboeken w.o. blokken
			en velletjes tevens Euro-zegels
130
		 1097 Zwitserland in 2 doosjes met insteekboekjes
			w.o. betere zegels tevens iets andere landen
			Leuke uitzoekpartij
130
		 1098 Roemenië ca. 2 kg. veldelen zakjes e.d.
40
* 1099 Scandinavië verzameling in 2 verhuisdozen
			met ca. 2000 FDC’s w.o. oudere en betere
			in 10 dikke albums
300

		 1100 Reich en gebieden doos met 11 insteekboekjes 50
		 1101 Duitsland diversen in ruim 160 grote rond			zendboekjes
150
		 1102 Italië 1863-2008 grotendeels gebruikte
			collectie in doos met 4 luxe Leuchtturm
			albums
100
		 1103 Hongarije 1870-1975 doos met 6 albums
			w.o. klassiek en iets **
80
		 1104 Verenigd Europa 1956-1992 grotendeels
			** in verhuisdoos met 7 albums en 2 dikke
			stockboeken met hoge cat.
180
		 1105 Verenigd Europa 1956-1992 verhuisdoos met
			(on)gebruikt resp. postfris 4 albums 6 stock			boeken albumbladen en doos met FDC’s
150
		 1106 Duitsland doos met album 5 insteekboeken
			doos en map met veel Reich
70
		 1107 Bund 1949-2000 dubbel verzameld groten			deels ** en gebruikt (posthoorn ongebruikt)
			in doos met 6 KABE albums Hoge cat.
400
		 1108 Zweden 1858-2006 (on)gebruikte collectie
			in verhuisdoos met 8 albums en stockboek
			w.o. veel postfris
500
1109 België flinke partij in 5 albums 4 dikke
			insteekboeken en map
180
		 1110 Franse koloniën in doos met 2 ringbanden
			stockkaartjes rondzendboekjes en zakjes
			w.o. ** en klassiek
60
* 1111 Zwitserland p.w.s. in doosje met veel
			geïllustreerde ex. (ca. 120)
40
* 1112 Frankrijk ca. 200 poststukken w.o. betere
			maximumkaarten
80
		 1113 DDR in 4 stockboeken w.o. iets beter ander
			Duitsland
40
		 1114 Frankrijk en koloniën ca. 50 minister			velletjes ongetand etc. Leuk voor Motief
60
		 1115 Bulgarije 1879-1982 grotendeels gebruikte
			collectie in doos met 4 insteekboeken w.o.
			iets betere zegels
70
		 1116 Rusland gebruikt in doos met 3 insteek			boeken en 2 mappen
50
* 1117 Duitsland ca. 500 poststukken uit te zoeken 50
* 1118 Spanje doos met FDC’s (ca. 400 stuks)
50
* 1119 Spanje poststukken in doosje met klassiek
			en oud(er) materiaal w.o. betere ex.
60
* 1120 Rusland poststukken in doosje met ca.
			30 ex. grotendeels oud(er) materiaal
60
		 1121 België diversen in 4 insteekboeken doosje
			kistje en map
70
		 1122 Franse koloniën collectie in Thiaude album
			3 insteekboeken en 2 mappen
70
		 1123 Franse koloniën doos met albumbladen
180
		 1124 Vaticaan doos met voorraad ** in plastic
			mapjes
60
		 1125 Luxemburg Charlotte gebruikt en ** (ruim
			4000 zegels)
50
* 1126 België vrachtbrieven en documenten met
spoorwegzegels  o.a. typografisch voorafge			stempelde zegels 1960-1964 Interessant
50

Dozen met een taxatie van € 50 of minder worden ingezet voor 10 Euro.
For boxes in all categories with an estimate of € 50 or less a minimum price of € 10 applies.
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ex.1143

ex.1078

ex.1157

ex.1138

		 1127 Frankrijk diverse betere zegels w.o.
			Hongaarse bezetting
80
1128 Literatuur Duitsland Feuser voorfilatelie in 3
			delen catalogus oud Duitse Staten en Henke
20
		 1129 Tunesië doos met albumbladen en insteek			kaartjes
70
		 1130 Tsjechoslowakije in 4 stockboeken w.o.
			betere zegels
100
		 1131 Franse koloniën in doos met map en
			stockkaartjes
60
		 1132 Franse koloniën doos met oude albumbladen 60
		 1133 Franse koloniën in doos met ca. 120
			insteekkaartjes
80
		 1134 Franse koloniën in Afrika (on)gebruikt
			op albumbladen
50
		 1135 Franse koloniën doos met 7 insteekboeken
			w.o. klassiek
80
		 1136 Liechtenstein moderne velletjes (kleinbogen)
			** in doos met album ringbanden map en
			los materiaal Hoge cat.
80
Diversen in enveloppen

			
* 1137 Diverse Lp.stukken vnl. Franse koloniën
			(ca.50 ex.)
50
F		 1138 Diversen w.o. Duitsland met keurvervalsingen
			Eerste Emissie Nederland Leuke koop met
			hoge cat. in div. kwaliteit
60
* 1139 Diverse poststukken w.o. China
50
* 1140 Vrijlatingsverzoeken (13 st.) uit diverse
			landen inzake politieke tegenhangers van
			Suharto
10
		 1141 ‘Sock on the nose’ stempels w.o. Ned. Indië 10
1142 Diverse firmaperforaties w.o. Nederland
10
F * 1143 Censuurbrieven (17 stuks) w.o. zeer
			interessante ex.
100

Diversen in albums en stockboeken
				
		 1144 Oude wereldcollectie in 2 banden met hoge
			cat. in gemengde kwaliteit desondanks leuke
			koop
1145 India stockboek met fiscaal w.o. betere ex.
* 1146 Diverse poststukken w.o. beter Nederland
			Leuke koop
		 1147 Bhutan modern ** in insteekboek
		 1148 Cinderella DDR vakbondszegels (ca. 500
			stuks) Interessant
* 1149 Duitse bezetting Baltische gebieden Tweede
			W.O. (39 poststukken) w.o. censtuur en
			veldpost Interessant
		 1150 Motief Rode Kruis Portugal Nederland en
			Zwitserland
		 1151 Schaubek album met restant collectie
			Engelse koloniën en Perzië
		 1152 Diversen in boordevol stockboek w.o. goed
			Motief **
		 1153 Postfris en gebruikt in stockboek
* 1154 Indonesië leges- en radiozegels op
			documenten en kaarten (ca. 33 stuks)
			in insteekboek
		 1155 Motief postfris in stockboek
* 1156 Diverse luchtpostbrieven
F * 1157 Diverse interessante poststukken w.o.
			Perzië damaged by seawater
		 1158 Motief Rode Kruis postfris vnl. Engelse koloniën
		 1159 Motief Rode Kruis Zuid-Amerika blokken
			en series **
		 1160 Motief Dieren in dik insteekboek w.o. oud(er)
			materiaal met veel zegels
		 1161 Indonesië vignetten en labels daarbij iets
			ander materiaal (ca. 50 stuks) in insteekboek
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		 1162 Motief Ruimtevaart vnl. Rusland postfris
			cat.ca.1500
100
* 1163 Indonesië leges- en radiozegels (ca.330 stuks)
			en boekje van 100 stuks in insteekboek
30
		 1164 Dik stockboek met Motief **
50
		 1165 Fiscaal in 4 stockboeken in grote aantallen 50
		 1166 Postzegelboekjes Europa in insteekboek
20
		 1167 Zwitserland oudere port- en telegraafzegels
			in aantallen met hoge cat.
50
		 1168 Indonesië ID’s en paspoorten (ca. 40 stuks)
			in insteekboek
60
		 1169 Motief postfris met ‘betere series’ in de range
			van €10 tot €30 (cat.ca.1600)
80
* 1170 Rotterdamse Lloyd reisverslag in groot oud
			boek (1923) met foto’s documentatie prent			briefkaarten tevens cabinplan van ‘Nieuw
			Amsterdam’
50
		 1171 Diversen w.o. China Culturele Revolutie in
			2 stockboeken
100
		 1172 Fiscaalzegels in 2 insteekboeken tevens
			iets stadspost Reich
20
		 1173 Diverse landen Euro- en Dollarwaarden
			zonder gom etc. (frankeerwaarde ca.€ 650) 60
		 1174 Motief divers w.o. Scouting Sport en Kunst
			grotendeels ** cat.ruim 5700
50
* 1175 Diverse poststukken v.a. voorfilatelie w.o.
			bijzondere ex. o.a. Nouvelle Caledonia 1876
			Interessant
90
		 1176 Postfris in stockboek w.o. ‘nominaal’ en Thema 200
		 1177 Motief Kerstmis grotendeels ** in 3 Dukaat
			albums w.o. Engeland en koloniën
60
* 1178 Krijgsgevangene- en censuurpost (39 stuks)
			Interessant
40
		 1179 Diverse klassiek w.o. beter Frankrijk
100
		 1180 Weense drukken en RMS-zegels (ca. 770 stuks) 80
		 1181 Twee stockboeken
10
		 1182 Motief Schilderijen en Kunst postfrisse collectie
			in 2 albums en map w.o. veel Frankrijk
60
		 1183 Luchtpostzegels gebruikt resp. ongebruikt
			in 4 Victoria albums w.o. iets betere zegels 30
* 1184 Scheepspost diversen in album w.o. paquebot
			en prentbriefkaarten (ruim 250 ex.)
60
		 1185 Vijf stockboeken w.o. met Engelse koloniën 30
* 1186 Diverse poststukken w.o. vóórfilatelie
			(ca.90 ex.) Leuke koop
10
1187 Perfins wereld in insteekboek (ca. 550 stuks) 20
		 1188 Cinderella betere lokaalpost en 13 stuks
			‘Automobile Services’
50
* 1189 Poststukken (55 ex.) w.o. Nederland
10
		 1190 Cinderella’s ca.400 stuks in stockboek
40
		 1191 Fiscaalzegels w.o. betere waarden Engelse
			koloniën (ca.1200 stuks)
50
		 1192 Wereld grotendeels postfris in 3 insteek			boeken w.o. Engelse koloniën
80
		 1193 Diversen in 2 stockboeken w.o. Nicaragua
10
		 1194 Motief Postzegel op postzegel en UPU **
			in insteekboek
40
		 1195 Wereld collectie tot 1915 in oud Yvert album 150
* 1196 Labels voor o.a. postzakken Wereld in
			ringband (ca. 60 stuks)
60
		 1197 Berlin 750 jaar en Olympische Spelen in
			2 albums (uitgave Duitse Post)
10

		 1198 Motief Ruimtevaart grotendeels ** in 2
			albums w.o. ongetand
50
		 1199 Motief divers in 3 insteekboeken w.o. Vogels 30
		 1200 Wereld in stockboek en insteekboekje w.o.
			Japan, Vietnam en velletjes Joegoslavië ** 50
				
Kavels 1201 tot en met 1229 zijn niet op kantoor te
bezichtigen. Deze kavels zijn voorafgaand aan de
veiling te bezichtigen in Brasserie Woudestein op
vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni.
			
Onderstaande kavels worden niet opgestuurd, zij
kunnen wel worden meegenomen in de veilingzaal
of worden opgehaald op kantoor.
				
		 1201 Wereld in drie verhuisdozen met 3 albums
			44 insteekboeken en 5 doosjes
150
		 1202 Wereld in verhuisdoos met doos 11 insteek			boekjes 18 insteekboeken FDC album (leeg)
			enveloppen en album met munten w.o.
			zilveren en bankbiljetten
60
		 1203 Duitsland Bund gebruikt en gros in verhuis			doos met 11 dikke stockboeken w.o. blokken 50
* 1204 Verhuisdoos met FDC’s (ca. 3600 stuks)
50
		 1205 Wereld in verhuisdoos met ringband 14
			stockboeken insteekboekje en schoenen			doos w.o. USA en Tsjechoslowakije
50
		 1206 Wereld in verhuisdoos met album 2 ring			banden 15 stockboeken 4 insteekboekjes
			en kistje
50
		 1207 Wereld in verhuisdoos met albums 3 ring			banden 12 stockboeken en 5 insteek			boekjes w.o. iets China
60
		 1208 Wereld in verhuisdoos met 2 albums en 14
			stockboeken grotendeels Europese landen
			w.o. klassiek
50
		 1209 Motief Sport in verhuisdoos met 10 ring			banden veel ex. w.o. **
50
		 1210 Wereld verhuisdoos met 24 stockboeken
			w.o. Zwitserland Duitsland en gebieden
80
		 1211 Diversen in 14 albums en stockboeken in DAVO
			album w.o. collectie W.W.F. en Nederland
70
		 1212 Europese landen in verhuisdoos met 8
			albums w.o. Vaticaan FDC’s en San Marino 50
		 1213 Wereld verhuisdoos met 4 albums 3 rinban			den 6 insteekboeken kistje en enveloppen 50
		 1214 Wereld verhuisdoos met 3 albums 3 ring			banden 14 stockboeken stockbladen en
			zakje w.o. Motief en iets Zuid-Amerika
60
		 1215 Verhuisdoos met stockboeken
50
		 1216 Doos met grote en kleine stockboeken
			met o.a. USA (vele duizenden precancels)
			kaartjes etc.
60
		 1217 Diversen w.o. Canada Engeland en Nederland
			in 6 DAVO albums vellen Duitsland etc.
70
		 1218 Tsjechoslowakije verhuisdoos met 5 luxe
			lege Leuchtturm albums daarbij album
			Baltische Staten
50
		 1219 Diversen w.o. Literatuur presentatieboekjes
			etc. Interessant
50
* 1220 Twee verhuisdozen met ca.4 tot 8000
			FDC’s der gehele wereld
100
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ex.1230

ex.1242
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ex.1239

		 1221 Wereld verhuisdoos met 7 stockboeken 4
			ringbandjes 7 insteekboekjes en 2 schoenen			dozen w.o. poststukken
60
		 1222 Wereld verhuisdoos vol met 7 ringbanden
			11 stockboeken en mappen w.o. veel Duitsland 80
		 1223 Twee verhuisdozen met 29 albums/stock			boeken
60
		 1224 Verhuisdoos met 18 stockboeken
50
		 1225 Doos met 18 albums/stockboeken w.o.
			Nederland en Duitsland
50
		 1226 Schepen in 6 stockboeken ca. 3 kg
			afgeweekte zegels en wat diversen
50
		 1227 Twee loodzware verhuisdozen met 53
			stockboeken overwegend goed gevuld
150
		 1228 Duitsland in 7 stockboeken/albums en
			voorraad Nederland
80
		 1229 Drie verhuisdozen met ca. 53 albums/stock			boeken w.o. Nederland en Kol. met nog
			betere zegels
150
Diversen in dozen op kantoor en
in veilingzaal te bezichtigen
F * 1230 Doos met ca. 650 poststukken w.o.
			betere ex..
		 1231 Wereld blokken en velletjes in doos met
			2 insteekboeken w.o. Motief

300
50

		 1232 Wereld uitzoekpartij vnl. oud en klassiek
			groot aantal zegels los in kistje
100
		 1233 Wereld oude en klassieke zegels los in doosje 100
		 1234 Wereld collectie v.a. klassiek op stapel
			oude blanco Yvert bladen
250
		 1235 Doos met recente catalogi (2016/2017)
10
		 1236 Bonkaarten Noodgeld Duitsland etc.
			Leuke koop
50
* 1237 Wereld poststukken in doos (ca. 200 stuks)
			w.o. Reich
50
* 1238 Wereld poststukken FDC’s en kinderbedank			kaarten Nederland in doos met 3 ringbanden
			tevens iets los materiaal w.o. China/PRC blok
			Mi.6 fr.ex.
60
F		 1239 Doos met betere zegels w.o. herdrukken
			en mogelijk vervalsingen desondanks
			interessante koop
150
* 1240 Diverse poststukken
50
		 1241 Plastic doos met ca. 1½ kg. afgeweekt
10
F * 1242 Luchtpoststukken Literatuur o.a. Haberer’s
			‘Schleuder Flüge’ Interessante koop
100
		 1243 Wereld doosje met 52 stockkaartjes en
			insteekboekje w.o. betere zegels Hoge cat. 80
* 1244 Jamboree diverse brieven en p.w.s. waarbij
			Kamp Eerde 1923 (160 stuks)
80
		 1245 Diversen in doosjes boekjes etc.
40
* 1246 Diverse poststukken
10
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ex.1264

ex.1268

ex.1310

		 1247 Motief doos met 5 luxe ringbanden w.o. Vogels
* 1248 Luchtpostbrieven doos met 2 dozen w.o.
			Rusland en iets Azië
		 1249 Wereld doos met 4 oude albums w.o.
			Schwaneberger
		 1250 Doos met van alles
* 1251 Doos met poststukken w.o. China
* 1252 Doos met fiscale documenten
* 1253 Lindberg documentatie w.o. krant uit 1927
			enkele poststukken en foto’s
		 1254 Gehele wereld in doos
* 1255 Doos met diverse brieven w.o. ongebruikte
			p.w.s.
		 1256 Engelse koloniën en Zuid-Amerika in 10
			oude rondzendboekjes Leuke koop
* 1257 Diverse poststukken Engeland Franse
			koloniën en Zwitserland
* 1258 Doosje poststukken w.o. leuke briefjes
		 1259 Diversen in 7 stockboeken
* 1260 Diverse poststukken w.o. interessante ex.
		 1260a Michel catalogi wereld vnl. 2013/2015 10
			stuks winkelprijs Euro 750
		 1261 Diverse voorraden en restantcollecties
			Na te zien
		 1262 Wereld uitzoekpartij in doos w.o. Hongarije
			en België **

50
50
60
50
50
50
60
50
30
100
50
80
30
60
10
50
50

ex.1318

		 1263 Wereld doos met insteekkaarten w.o. postfris
			en MotieF daarbij doos met Vaticaan **
			Leuke uitzoekpartij
50
F		 1264 Jamboree 1971 1000 3D-series in doos
60
		 1265 Wereld vnl. oud en klassiek materiaal op
			album- en insteekbladen
130
		 1266 Doos met 16 nieuwe gevulde stockboeken 40
* 1267 Diverse poststukken w.o. beter Duitsland
			en leuke serie prentbriefkaarten Frankrijk
			(ca.350 ex.)
100
F		 1268 Tsjechoslowakije Mi.blok 54F (zonder
			controlenummer) ** (ca. 3300 ex.)
			cat. 99.000 prachtkoop
60
		 1269 Hongarije handelaarsvoorraad in 11 dikke
			stockboeken cat.ca.18.000
350
* 1270 Diversen in krat w.o. doosje met Scheepspost
40
* 1271 Diverse poststukken en zegels op kaartjes 40
		 1272 Wereld uitzoekpartij vnl. oud(er) materiaal
			in insteekboeken mappen en zakjes
150
		 1273 Motief divers in doos met 12 insteekboeken 80
* 1274 Doos met poststukken w.o. betere ex.
			tevens catalogi Wovern
60
		 1275 Diversen in 5 albums/stockboeken w.o.
			Nederland
50
		 1276 USA en Frankrijk 15 handboeken en catalogi
			met enorme nieuwwaarde
10

Dozen met een taxatie van € 50 of minder
worden ingezet voor 10 Euro.
For boxes in all categories with an estimate of € 50
or less a minimum price of € 10 applies.
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		 1277 Reich doos met album en 4 lege albums Polen 50
* 1278 Wereld poststukken met censuur in doosje
			(ca. 75 stuks)
60
* 1279 Wereld poststukken in doos met 4 albums
			en los materiaal w.o. Azië (honderden ex.) 80
		 1280 Wereld verhuisdoos met album en 11
			insteekboeken w.o. postfris Engelse
			koloniën en Zuid-Amerika
100
		 1281 Wereld uitzoekpartij oud en klassiek in
			albums insteekboeken zakjes en rond			zendboekjes
130
		 1282 Diversen w.o. Bund (cat.1900) en klassiek
			in doos met 12 insteekboeken ringband en
			map
50
		 1283 Wereld verhuisdoos met 10 albums w.o.
			Zuid-Amerika en Rusland
200
		 1284 Doos met 10 rondzendboekjes en 6 albums
			met vnl. Europa w.o. beter Nederland
150
		 1285 Motief divers in doos met 8 insteekboeken 50
		 1286 Doos met albumbladen Na te zien
80
* 1287 Automaatstroken op ca. 150 poststukken
30
* 1288 Fiscaaldocumenten vnl. verzekeringscontracten
			w.o. Sarawak en Burma (ca. 40 stuks)
70
		 1289 Wereld in 50 grote rondzendboekjes w.o.
			oud(er) materiaal
100
		 1290 Wereld doos met album ringband en 4 dikke
			insteekboeken w.o. postfris en Suriname
60
		 1291 Nederland doos met album albumbladen
			en 3 stockboeken w.o. betere zegels o.a.
			Frankrijk Yv. Lp.15
80
		 1292 Wereld uitzoekpartij in oude wereldalbums
			doosjes kistjes mappen etc.
100
		 1293 Aziatische landen doos met 8 stockboeken
			mapje en 2 insteekboekjes w.o. klassiek
100
		 1294 Postfris in 7 stockboeken
50
		 1295 Doos met beter materiaal in 8 stockboeken/
			albums Leuke koop
200
		 1296 Wereld doos met 11 stockboeken w.o. veel
			Motief
50
		 1297 Diversen vnl. modern ** w.o. Zwitserland
			in 10 stockboeken en één map
200
		 1298 Zwitserland grotendeels gebruikt in doos
			met insteekboek en 11 ringbanden w.o.
			combinaties en keerdrukken
80
		 1299 Motief o.a. Schepen in doos met 4 insteek			boeken 2 presentatieboekjes 3 enveloppen
			en 2 mappen
60
		 1300 Motief divers in doos met 29 rondzendboekjes
			w.o. Walt Disney
50
		 1301 Wereld doos met 21 stockboeken w.o.
			Engeland Zweden Italië USA en België
60
		 1302 Wereld gevarieerde partij in 2 albums 4
insteekboeken en flink aantal insteekbladen 180
		 1302a Wereld in 2 verhuisdozen met album ring			bandje en 47 insteekboeken enorme
			uitzoekpartij w.o. Engelse koloniën
130

		 1303 Wereld in 7 verhuisdozen met ca. 120
			stockboeken Leuke koop
250
		 1304 Wereld doos met uitzoekpartij in mappen
			doosjes rondzendboekjes etc.
100
		 1305 Diversen op stockkaartjes
40
		 1306 Wereld enorme uitzoekpartij in volgestorte
			verhuisdoos met zakjes albumbladen rond			zendboekjes etc.
100
		 1307 Wereld collectie vanaf klassiek in 7 oude
			albums
180
		 1308 Wereld partij in 7 grotendeels dikke
			insteekboeken w.o. Engelse gebieden
150
		 1309 Wereld in verhuisdoos met 3 ringbanden
			4 stockboeken 7 doosjes mapjes en zakjes
			w.o. Bund
50
F		 1310 Wereld in doos met 6 oude albums groten			deels klassiek w.o. betere zegels
400
* 1311 Diversen in 3 albums en los in doos w.o.
			Zwitserland Duitsland Oostenrijk en Frankrijk 90
		 1312 Wereld schoenendoos met 56 rondzend			boekjes Hoge restwaarde
80
		 1313 Wereld in verhuisdoos met 8 albums w.o.
			een oude Schwaneberger 2 oude Schaubeks
			en 3 KABE albums
60
		 1314 Wereld in verhuisdoos met album 17 in			steekboeken mappen en doosje met o.a.
			Nederland
50
		 1315 Wereld in verhuisdoos met 4 albums en 23
			insteekboeken grotendeels Europese landen
			w.o. Oostenrijk en België tevens iets motief 60
		 1316 Doos diversen met albums en doosjes w.o.
			blikje klassiek Nederland
70
		 1317 Duitsland en gebieden in verhuisdoos met
			16 stockboeken w.o postfris tevens iets
			andere landen
60
F		 1318 Wereld in verhuisdoos met 17 stockboeken
			insteekboekje 9 rondzendboekjes en stapel
			enveloppen w.o. betere zegels
130
		 1319 Duitsland w.o. Reich grotendeels Bund
			gebruikt in verhuisdoos met 16 stockboeken
80
		 1320 Duitsland in verhuisdoos met album 2 ring			banden 6 stockboeken 12 insteekboekjes
			mapjes en kistjes w.o. Reich zones en Bund 60
		 1321 Wereld rommelige voorraad vanaf klassiek
			in 50 oude cahiers
150
		 1322 Bund en Nederland in verhuisdoos met 16
			stockboeken insteekboekje en doosje
50
		 1323 Wereld doos met kistjes enveloppen en mappen 50
		 1324 Verzameling in 20 DAVO albums w.o. veel
			** (o.a. Frankrijk Indonesië en Zweden)
			in 2 verhuisdozen
700
		 1325 Wereld modern ** doos met mapjes en
			stockbladen w.o. Liechtenstein Zwitserland
			en Joegoslavië
60
* 1326 Scheepspost Duitsland vanaf 1945 in doos
			met 2 ringbanden en 9 mappen w.o. onder			zeeboten Interessant
60

Biedingen onder € 10 worden niet uitgevoerd.
Biedingen lager dan 80% van de taxatie worden niet geaccepteerd.
Bids lower than 80% of our estimates are respectfully declined.
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ex.1374

ex.1362
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		 1327 Wereld doos met 4 albums en insteekboek
			w.o. China Ierland en postfris Bund
80
		 1328 Diversen in 5 albums/stockboekjes w.o.
			Nederland
30
		 1329 Wereld doos met 5 DAVO albums en 3
			stockboeken w.o. België
50
		 1330 Wereld doos met 3 albums 5 insteekboeken
			10 schriftjes en doosje
50
		 1331 Wereld doos met 3 ordners w.o. brieven
50
		 1332 Postzegelpakketten (ca. 75 stuks) in doos
			w.o. Motief
50
		 1333 Wereld doos met oude albums en album			bladen tevens ringbanden Japan
50
		 1334 Zwitserland gebruikt van klassiek tot modern
			in doos met 5 insteekboeken
60
		 1335 Duitse koloniën (cat.ca.750) o.a. 4 rond			zendboekjes Reich ‘essays’ en stockboek
			Luxemburg
50
		 1336 Telefoonkaarten in doos met 3 albums
10
* 1337 Wereld poststukken in doos w.o. oud(er)
			ca. 350 stuks
50
		 1338 Wereld doos met 10 stockboeken
50
		 1339 Wereld doos met 6 stockboeken w.o.
			postfris o.a. België en Motief
60
		 1340 Azië doos met album en 4 insteekboeken
			w.o. Perzië Japan en Indonesië
60
		 1341 Motief divers in doos met 7 stockboeken
			w.o. postfris
50
		 1342 Wereld doos met 2 albums en 13 stockboeken
			grotendeels Europese landen w.o. **
60
		 1343 Wereld doos met zakjes enveloppen en los
			materiaal
50
		 1344 Diversen in 13 albums/stockboeken en 2
			doosjes w.o. Nederland
60
		 1345 Verhuisdoos met albums en stockboeken
			w.o. Nederland
60
		 1346 Wereld in 4 verhuisdozen grotendeels
			Nederland ** t/m 2001 w.o. complete vellen 100

		 1347 Wereld diversen in verhuisdoos met 15
			insteekboeken en 3 albums
130
		 1348 Wereld diversen in 4 insteekboeken 4
			doosjes en los materiaal
150
		 1349 Wereld bundels in doos met 21 kistjes
			w.o. Spanje en Japan
50
		 1350 Wereld doos met stockboekjes mapjes zakjes
			en los materiaal w.o. Motief en klassiek
50
		 1351 Zweden 1855-2013 resp. (on)gebruikte
			en postfrisse collectie in doos met 6 luxe
			SAFE albums Hoge cat.
500
		 1352 Duitsland w.o. Beieren en Reich in verhuis			doos met 16 insteekboeken Uitzoekpartij
60
		 1353 Wereld doos met velletjes en blokken in 9
			ringbanden w.o. veel Motief
50
		 1355 Wereld doos met 4 albums en 10 stock			boeken w.o. China
80
		 1356 Doos met 11 stockboeken w.o. Nederland
			en af en toe leuk materiaal
60
		 1357 Wereld doos met 3 albums 14 insteekboeken
			w.o. Duitsland (cat.1200) doos en albumbladen 80
		 1358 Wereld doos met insteekboekjes zakjes,
			kistjes en los materiaal w.o. Motief (o.a Vogels)
50
* 1359 Wereld poststukken FDC’s en prentbrief			kaarten in doos met 11 ringbandjes en
			los materiaal w.o. veel Duitsland
50
		 1360 Diversen in albums w.o. blokken bankbiljetten
			en doosje met boekjes
50
* 1361 Diverse poststukken w.o. interessant
			materiaal
150
F		 1362 Rariteiten Motief Olympische Spelen etc.
			Leuk
60
		 1363 Ver. Naties ** velletjes in doos met DAVO
			album en zakjes
60
* 1364 Duitsland ca. 200 poststukken w.o. Motief 100
		 1365 Wereld doos met oude albumbladen w.o.
			iets betere zegels
50
* 1366 Diverse poststukken w.o. ‘Nations Unies’
60
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* 1367 Luchtpost doos met poststukken (ca. 70
			stuks) w.o. Nederland en O.G.
50
		 1368 Diversen w.o. veel postfris
50
		 1369 Diverse oude albums w.o. Maury 9e editie
40
		 1370 Verenigde Naties in 6 albums w.o. voorlopers
			blokken van 4 en FDC’s
60
		 1371 Circa 100.000 zegels afgeweekt in zakjes
			vnl. uit collecties w.o. klassiek Leuke koop 50
		 1372 Doos met 7 albums/stockboeken w.o. 1 leeg 30
* 1373 Liechtenstein FDC’s tot 2008 maximum			kaarten en iets R-brieven
50
F		 1374 Motief Picasso postfris en gros in doos met
			4 dikke insteekboeken doos met kaartjes
			en map enorme cat.100.000+
60
		 1375 Diversen in stockboeken rondzendboekjes etc. 50
		 1376 Wereld doos met 2 albums 6 insteekboekjes
			6 oude rondzendboekjes en 2 doosjes
60
		 1377 Wereld doos met mappen FDC’s doosjes en
			zakjes w.o. Motief en postwaarden Ned. Indië 50
* 1378 Wereld doos met FDC’s w.o. Zwitserland
50
		 1379 Ver. Naties stockboek stockbladen etc. w.o. ** 60
		 1380 Drie doosjes in doos met (on)afgeweekt
10
		 1381 Diversen in 13 albums w.o. Nederland FDC’s
			t/m 2006 450 FF frankeerwaarde etc.
100
		 1382 Wereld verhuisdoos met 13 insteekboeken
			en 2 doosjes
50
		 1383 Europa 1840-1960 Yvert albums (5 stuks
			w.o. 4 met cassette) extra jaargangen
			geheel in vrijwel nieuwe staat schaars
150
		 1384 Twee verhuisdozen met 22 albums/stock			boeken doos cahier etc. w.o. Franse
			koloniën met hoge cat.
100
		 1385 Nederland en Duitsland doosje met
			€-zegels postfris
200
* 1386 Motief Schepen in 6 albums met FDC’s en
			maximumkaarten
50
* 1387 Wereld poststukken en FDC’s in doos met
			ordner 4 albums insteekboek mapjes en
			los materiaal w.o. klassiek Oostenrijk
60
		 1388 Diversen op zwarte kaartjes en in 5 stock			boeken w.o. Duitsland
50
		 1389 Doos met 7 ringbanden en 5 insteekboeken 50
		 1390 Verhuisdoos met 15 stockboeken o.a. Polen,
			Rusland en Bulgarije en enkele honderden
			moderne poststukken
100
		 1391 Wereld doos met stockkaarten enveloppen
			insteekboekje en doosje w.o. aardig Duitsland
60
		 1392 Filatelistische benodigdheden w.o. een
			signoscoop UV-lampen en een enveloppe
			met esperanto-stickers
50
		 1393 Wereld doos met doosje en zakjes w.o.
			** en Motief Leuke uitzoekpartij
50
		 1394 Diversen in oude veilingmappen en doosjes
70
* 1395 Doos met poststukken w.o. betere ex.
100

		 1396 Wereld in doos met vele duizenden zegels
			van klassiek tot modern
60
		 1397 Wereld diverse rondzendboekjes (ca. 100)
			in doos
100
		 1398 Motief Sport in doos met luxe SAFE
			albums w.o. **
50
		 1399 Wereld doos met rondzendboekje stock			kaarten en los materiaal w.o. Engeland
			en gebieden
80
1400 Perfins Wereld doos met 3 insteekboekjes
			en rondzendboekjes w.o. Nederland
50
		 1401 Japan in 6 albums/stockboeken over			wegend goedkoop materiaal
10
		 1402 Wereld doos met 2 albums en 4 mapjes
			w.o. Nederland Euro-zegels en Zweden ** 50
		 1403 Wereld in ladendoos met ca.460 stock			kaartjes w.o. betere zegels
80
		 1404 Wereld doos met 2 albums 6 ringbanden
			en 6 insteekboeken w.o. ** en Motief
50
		 1405 Wereld doos met kantoorpost zakjes en
			enveloppen Grote uitzoekpartij
50
		 1406 Wereld doos met rondzendboekjes
			(ca. 55 st.) w.o. ** en België
60
* 1407 Div. poststukken en postwaarden in doos
			w.o. oud(er) en betere
50
		 1408 Wereld in 3 albums 11 stockboeken en 13
			rondzendboekjes w.o. Engelse koloniën
70
		 1409 Motief Vogels doos met 3 ringbanden w.o.
			brieven en 3 dikke insteekboeken tevens
			iets Schepen
50
		 1410 Bulgarije ca. 5 à 6 kg bundels en veldelen
50
		 1411 Verhuisdoos met stockboeken
40
		 1412 Wereld verhuisdoos met 23 stockboeken
			met veel zegels w.o. USA Zwitserland en
			Engelse koloniën
130
		 1413 Wereld verhuisdoos met 6 stockboeken
			4 doosjes zakjes en albumbladen Grote
			uitzoekpartij
60
F		 1414 Wereldcollectie 2 verhuisdozen met in 24
			stockboeken en 2 DAVO albums w.o.
			Nederland en koloniën met her en der
			betere ex. Interessante koop
400
		 1415 Wereld in 2 verhuisdozen met 14 albums
			en 15 stockboeken w.o. Nederland o.a.
			FDC’s met Eurozegels Leuke uitzoekpartij 80
		 1416 Wereld doos met 3 albums 3 ringbanden
			3 stockboeken en stockbladen w.o. **
			en Motief
50
		 1417 Wereld verhuisdoos met 19 stockboeken
			ringband en 14 insteekboekjes met veel
			zegels w.o. landen en motief
80
		 1418 Wereld in 2 verhuisdozen met 14 albums
			9 insteekboeken schoenendoos en 2
			zakken w.o. Nederland en O.G.
60

De volgende veiling is op 8 en 9 december 2017.
Inleveringen zijn welkom tot
zaterdag 21 oktober 2017.
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De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars is opgericht in 1967 en viert in 2017 haar
50-jarig bestaan. De vereniging telt momenteel 180 leden verspreid over het hele land.
Viermaal per jaar vindt er een ledenbijeenkomst plaats in De Bilt. Tijdens deze bijeenkomsten bestaat er ruime mogelijkheid tot ruilen en (ver)kopen. Daarnaast is er altijd
een presentatie op één of enkele tentoonstellingskaders, een lezing en een veiling met
een bovengemiddeld gevarieerd aanbod. De vereniging kent een uitgebreid rondzendverkeer.
Frankrijk en zijn (voormalige) koloniën vormen een rijk verzamelgebied met aandacht
voor alle facetten van het land en zijn bevolking. Geschiedenis, natuur, kunstuitingen,
politiek, techniek, sport, toerisme en wat dies meer zij komen allemaal aan bod. Tel
daarbij op dat het land altijd toonaangevende postzegelontwerpers en -graveurs heeft
gekend en de aantrekkelijkheid van Frankrijk en Koloniën als verzamelgebied behoeft
nauwelijks meer betoog.
Het bindende element van de vereniging is haar ‘Marianne’ bulletin dat viermaal per jaar
verschijnt. In dit blad komt een brede verscheidenheid aan onderwerpen aan bod. Het
bestuur stimuleert de leden over hun verzamelgebied(en) te schrijven.
Het lidmaatschap van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars bedraagt € 19,00 per
jaar, met eenmalig € 3,50 entreegeld. Voor deelname aan het rondzendverkeer is een
eenmalig bedrag van € 8,50 verschuldigd voor het aanmaken van een stempel. Het
verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Op onze website (www.cfvmarianne.nl) vindt u meer informatie.

- 52 -

Stichting Koning Willem III
Emissie 1864
..

Kamer van Koophandel : 65930088

Vademecum
Emissie 1864

.
154 pagina’s

.

.

( Incl. Double-DVD Beeldmateriaal Plaatreconstructies )
Verkoopprijs

.

€ 85,00

.

Uitgave leverbaar vanaf november 2016
Voor info en bestellingen van deze uitgave gelieve men zich te wenden tot één van de bij de NVPH aangesloten
erkende vakhandel of tot ons Agentschap “Stichting Koning Willem III Emissie 1864”.

Doelstelling :
Het uitdragen van en door onderzoek verkregen filatelistische kennis op het gebied van onder andere
drukplaatreconstructies Emissie 1864 en deze verder in een archief ten behoeve van het nageslacht te
conserveren, en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitgeven van publicaties van door
onderzoeken verkregen filatelistische kennis en wetenswaardigheden ten behoeve van het nageslacht.

Vermogen : het vermogen van de stichting kan worden gevormd door :
* Bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren
* Opbrengsten van activiteiten van de stichting
* Subsidies
* Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen

.
Email : stichting-koningwillemIII-emissie1864@hotmail.com
IBAN : NL48INGB0007246511 *** BIC / ZWIFT : CodeI INGBNL2A

.
******************* Stichting zonder winstoogmerk ********************
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Is Latijns Amerika uw verzamelgebied ?
Dan is LACA uw vereniging !
●
●
●

4 bijeenkomsten per jaar in de Bilt;
4x per jaar onze Corre(i)o met interessante
artikelen over de filatelie van
Midden en Zuid Amerika;
2 veilingen per jaar voor onze leden.

Het lidmaatschap is € 25 voor gewone leden
En maar € 14 voor leden die ons blad en
de veilinglijst elektronisch ontvangen.
Informatie: info@laca.nl
www.laca.nl
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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 22% (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 : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail adres :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening/Signature : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
O opsturen
O afhalen Rotterdam
Special mailing instructions should be noted here
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