POSTZEGELVEILING

RIJNMOND

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

DE 72ste VEILING VINDT PLAATS OP
VRIJDAG 12 DECEMBER EN ZATERDAG 13 DECEMBER 2014
IN BRASSERIE WOUDESTEIN OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR

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

€2
€5
€10
€20
€50
€100

If you would like to make use of the services of an auction agent,
we recommend mr. R. Bouscher;
Tel. 020 – 67 95 952, fax. 020 – 67 94 780
or by e-mail: info@bouscher.nl
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INDELING VAN DE 72ste VEILING
EERSTE ZITTING 72ste VEILING VRIJDAG 12 DECEMBER 2014 - 18.00 UUR
Kavel 1 – 756 Nederland en gebieden
757 – 845 Azië
TWEEDE ZITTING 72ste VEILING ZATERDAG 13 DECEMBER 2014 - 11:00 UUR
846 – 868
870 - 1186
				
1187 - 1599
1600 - 1948

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 2 december (10:00 – 18:00)
woensdag 3 december (10:00 – 18:00)
donderdag 4 december (10:00 – 18:00)
vrijdag 5 december (10:00 – 18:00)
zaterdag 6 december (12:00 – 16:00)
maandag 8 december (10:00 – 18:00)
dinsdag 9 december (10:00 – 18:00)
woensdag 10 december (10:00 – 21:00)
In de zaal zijn de kavels te bezichtigen op:
vrijdag 12 december (09:00 - 16:00)
zaterdag 13 december (08:30 - 10:30)
Let op: gewijzigde aanvangstijden
Al onze taxaties zijn in Euro’s.
Prices in our catalogue are estimates in Euros.
Starting prices are at 80% of our estimates.

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

tax

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

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

NEDERLAND & GEBIEDEN EN AZIË
VRIJDAG 12 DECEMBER 2014 IN BRASSERIE WOUDESTEIN
OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR AANVANG 18.00 UUR PRECIES

35

36

37

38

Eerste emissie Nr. 1 geplaat
F		
1 nr.1 staalblauw pl.I-27 cat.130 breedrandig
			pr.ex.
F		
2 nr.1 diepdonkerblauw pl.I-36 cat.200 pr.ex.
F		
3 nr.1 donkerblauw pl.III-20 cat.45 pr.ex.
F		
4 nr.1 blauw pl.III-46 cat.50 pracht randstuk
F		
5 nr.1 blauw pl.III-50 cat.50 pracht hoekstuk
F		
6 nr.1 blauw pl.III-60 cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
7 nr.1 donkerblauw pl.III-62 cat.45 pr.ex.
F		
8 nr.1 blauw pl.III-65 cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
9 nr.1 blauw pl.III-65 cat.50 pracht randstuk
F		
10 nr.1 donkerblauw pl.III-69 cat.45 breedrandig
			pr.ex.
F		
11 nr.1 donkerblauw pl.III-80 cat.45 breedrandig
			pr.ex.
F		
12 nr.1 blauw pl.III-83 cat.50 pr.ex.
F		
13 nr.1 blauw pl.III-85 cat.50 pr.ex.
F		
14 nr.1 donkerblauw pl.III-92 cat.45 pr.ex.
F		
15 nr.1 blauw pl.III-95 cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
16 nr.1 blauw pl.III-97 cat.50 breedrandig pr.ex.
			(Zaandam-C)
F		
17 nr.1 lichtblauw pl.IV-37 cat.50 pr.ex.
F		
18 nr.1 groenblauw pl.V-38 cat.160 pr.ex.
F		
19 nr.1 blauw pl.V-100 cat.45 breedrandig luxe
			hoekstuk
KF
20 nr.1 blauw op dun papier pl.VI-12 cat.45
			breedrandig pr.ex.
				
Nr.2 geplaat
				
F		
21 nr.2 karmijn pl.I-30 cat.50 pr.ex. (Alkmaar A)
F		
22 nr.2 lichtkarmijn pl.I-98 met handgeschreven
firmanaam ‘Caharu y Salas’ cat.50 pr.ex.
F		
23 nr.2 karmijn pl.II-16 cat.50 breedrandig pr.ex.
F		
24 nr.2 karmijn pl.II-30 cat.50 pr.ex. (Alkmaar A)

30
25
15
25
25
20
15
20
25
20
20
15
15
15
20
20
15
35
70
20

20
10
20
20

41

F		
25 nr.2 rood pl.IV-6 cat.35 pr.ex. op fragment
15
F		
26 nr.2 rood pl.IV-8 cat.35 breedrandig pr.ex.
20
F		
27 nr.2 rood pl.V-11 cat.35 pr.ex. (Maastricht-C) 20
F		
28 nr.2 rood pl.V-44 cat.35 breedrandig pr.ex.
			(mogelijk particuliere tanding)
20
F		
29 nr.2 rood pl.V-77 cat.35 pracht randstuk
20
F		
30 nr.2 rood pl.V-84 cat.35 breedrandig pr.ex.
			pr.ex. met schaars franco in kastje
20
F		
31 nr.2 karmijnrood pl.VII-19 pr.ex. met franco
			kastje in rood
20
F		
32 nr.2 rood op dik papier pl.X-5 cat.35 pracht
			hoekstuk
30
F		
33 nr.2 rood op dun papier in strip van drie
			pl.X-72-73-74 cat.400 breedrandig pr.ex.
70
F		
34 nr.2 rood op dun papier pl.X-81 cat.45
			overrandig pr.ex.
25
			
Nr.3 geplaat
				
F		
35 nr.3 oranje pos.30 cat.200 breedrandig pr.ex. 40
F		
36 nr.3 oranje pos.32 cat.200 luxe ex.
50
F		
37 nr.3 oranjegeel pos.50 cat.170 pracht hoekstuk 60
F		
38 nr.3 donkeroranje in strip van drie
			pos.87-88-89 cat.1000 pr.ex.
180
				
Eerste emissie op brief en
met franco halfrondstempels
			
F * 39 nr.1 blauw pl.V-96 breedrandig pr.ex. op
			dichtgeplakte omslag van Leeuwarden naar
			Bolsward cat.180
30
F * 40 nr.3 in paar en nr.1 (2 ex.) op Campbell brief
			van Rotterdam (1863) naar Belfast zeer fraaie
			zegels op mooie complete brief
45
F		
41 Delfshaven-B (Ey.300) op 5 ct. blauw pl.III-64
			cat.50 breedrandig pr.ex. met compleet stempel 75

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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78

79

80

81

F		
42 Delfshaven-C (Ey.500) op 5 ct. lichtblauw
			pl.III-52 cat.60 pr.ex. met normale afdruk
50
F		
43 Delfshaven-C op 10 ct. rood pl.V-85 cat.35
			pr.ex. (vrijwel onzichtbaar vouwtje) met voor
			dit stempel luxe afdruk
100
F		
44 Delft-C groot (Ey.200) op 15 ct. oranje in paar
			cat.450 vr.pr.ex. met 2 volledige stempels
80
F		
45 Edam-B (Ey.150) op 10 ct. rood pl.IV-52 cat.35
			pr.ex.
20
F		
46 Groningen-B klein (Ey.100) op 15ct. oranje
			pos.85 cat.200 pr.ex. met compleet stempel
50
F		
47 Grave-B (Ey.125) op 5 ct. donkerblauw
			pl.I cat.55 vr.pr.ex. met luxe stempel
20
F		
48 Helmond-B (Ey.100) op 10 ct. rood pl.V-59
			cat.30+ pr.ex. met volledig stempel
30
F		
49 Hilversum-C (Ey.200) op 5 ct. lichtblauw pl.IV
			cat.50 pr.ex. met vrijwel volledig stempel
30
F		
50 Heusden-B (Ey.100) op 10 ct. karmijn pl.I
			cat.50 pr.ex. met vrijwel volledig stemel
20
F		
51 Leerdam-A (Ey.250) op 10 ct. karmijn pl.I-44
			cat.50 pr.ex. met mooie afdruk van dit
			schaarse stempel
60
F		
52 Oud-Beijerland-B (Ey.200) op 5 ct. lichtblauw
			pl.III-45 cat.60 pr.ex. met volledig iets gevlekt
			stempel
20
F		
53 Roermond-B (Ey.125) op 15 ct. donkeroranje
			cat.225 pr.ex. met volledig stempel
50
KF
54 Rotterdam-A (Ey.RR) op 5 ct. diepdonkerblauw
			pl.I-58 cat.200 ondanks linksonder aangesneden
			dankzij luxe kleur en het mooist bekende
			stempel attractief stuk (Cert.NVPH 2000)
			(ex.coll.v.d.Willigen en Dreikurs)
150
F		
55 Rotterdam-B klein (Ey.50) op 10 ct. pl.I-67
			cat.50 pr.ex. met vrijwel compleet stempel
20
F		
56 Rotterdam-B klein (Ey.125) op 15 ct. oranje
			pos.9 cat.200 pr.ex. met compleet stempel
50
KF
57 Rotterdam-B middelgroot (Ey.50) op 10 ct.
			diepdonkerkarmijn pl.I-86 cat.200 luxe kleur
			en compleet stempel
100
F * 58 Rotterdam-B middelgroot (Ey.50) op complete
			omslag met 10 ct. pl.I-23 diep donkerkarmijn
			cat.275 pr.ex. met luxe stempel
50
F		
59 Rotterdam-B middelgroot (Ey.50) op 5 ct. diep
			donkerblauw pl.I-41 cat.200 pr.ex. met luxe
			stempel
60
F		
60 Rotterdam-B middelgroot (Ey.50) op 5 ct.
			donkerblauw pl.I-82 pr.ex. met compleet
			stempel (weggesleten boven cirkel)
35
F		
61 Rotterdam-B middelgroot (Ey.125) op 15 ct.
			donkergeeloranje pos.46 cat.450 pr.ex. met
			compleet stempel (weggesleten boven cirkel) 90
F * 62 Rotterdam-B groot (Ey.150) op 10 ct. pl.I-67
			breedrandig pr.ex. met luxe stempel
50

82

83

F		
63 Rotterdam-B groot (Ey.700) op 15 ct. donker			oranje cat.225 ondanks boven kort dankzij
			luxe kleur en het mooist bekende stempel
			attractief stuk
F		
64 Rotterdam-C klein (Ey.75) op 5 ct. lichtblauw
			pl.IV-28 cat.60 pr.ex. met vrijwel compleet
			stempel
F		
65 Rotterdam-C klein (Ey.250) op 15 ct. oranje
			in randpaar pos.78-79 cat.450 vr.pr.ex. met
			luxe stempel
F		
66 Rotterdam-C groot (Ey.50) op 5 ct. lichtblauw
			cat.60 pr.ex. met vrijwel compleet stempel
F		
67 Rotterdam-C groot (Ey.50) op 10 ct. pl.III-10
			cat.40 pr.ex. met compleet stempel
F		
68 Rotterdam-C groot (Ey.50) op 10 ct. pl.V
			cat.35 vr.pr.ex. met compleet blauw stempel
			op fragment
F		
69 Rotterdam-C groot (Ey.50) op 5 ct. pl.II-58
			cat.100 breedrandig pr.ex. met vrijwel
			compleet stempel
F		
70 Wormerveer-B (Ey.50) op 5 ct. lichtblauw
			pl.III-63 cat.60 pr.ex. met vrijwel volledig
			stempel
F		
71 Exp:Moerdijk-C in blauw (Ey.200) op 10 ct.
			pl.V cat.35 pr.ex. met voor dit stempel mooie
			afdruk (ex.coll.Klink)
F * 72 Exp:Moerdijk (Ey.200) op 10 ct. pl.VII pr.ex.
			met compleet stempel tevens haltestempel
			Rozendaal op voorzijde (zie afb. in v.d.
			Willigen blz.20)
F		
73 Rondstempel Exp:Moerdijk (K45) Ey.1000 op
			10ct. donkerrood pl.V-45 cat.60 pr.ex. met
			vrijwel compleet stempel
F		
74 Treinstempels franco in kastje groot model
			(K58 blz.221) Rotterdam op nr.1 pl.III-82
			en Amsterdam op nr.2 pl.III-73 beide pr.ex.
			met complete stempels (schaars)
F		
75 nr.1 pl.III (5 ex.) pos. 30, 32, 50, 77 en 91
			alsmede pl.VI-26 overwegend pr.ex.
				
			
Punt- en kleinrond stempels
				
F		
76 91=Rotterdam op nr.18 en 21 samen op
			fragment cat.92+ pr.ex.
F		
77 212=Sint Oedenrode op Port 2A cat.125
			vr.pr.ex. (rond hoekje)
F		
78 222=Terschelling op nr.25 met cat.350
			vr.pr.ex. (iets roest)
F		
79 Aalst (Gld) op nr.50 cat.22 pr.ex.
F		
80 Aduard op nr.31 cat.32 pr.ex.
F		
81 Ameide op nr.12 cat.30 pr.ex.
F		
82 Arum op nr.33 cat.17 pr.ex.
F		
83 Amsterdam-5 op nr.84 cat.12 pr.ex.
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120

121

122

123

130

124

131

ex.136

125

126

132
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128
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ex.135

ex.137

ex.138

ex.139

ex.140

ex.141

F		
84 Amst:Harmelen:Rott: op nr.30 cat.100 pr.ex.
			op fragment
F		
85 Angeren op nr.36 cat.30 pr.ex.
F		
86 Anjum op nr.33 cat.22 pr.ex.
F		
87 Bakhuizen op nr.30 cat.55 pr.ex.
F		
88 Barendrecht op nr.35 cat.40 vr.pr.ex. met
			luxe stempel (schaars)
F		
89 Berkel op nr.31 cat.22 pr.ex.
KF
90 Bergschenhoek op nr.19 cat.135 luxe ex.
KF
91 Bleiswijk op nr.36 cat.50 pr.ex. op fragment
			met luxe stempel
F		
92 Bolnes op nr.35 cat.11 pr.ex.
F		
93 Boornebergum op nr.21 cat.70 pr.ex. (schaars)
F		
94 Brantgum op nr.35 cat.160 pr.ex. op fragment
F		
95 Charlois op nr.33 cat.20 pr.ex.
KF
96 Dalem op nr.31 cat.100 pr.ex. met luxe blauw
			stempel
F		
97 Delfshaven op gescheiden paar nr.19 cat.27
			pr.ex.
F		
98 Deinum op nr.31 cat.125 pr.ex.
F		
99 Dorenburg op nr.40 cat.15 luxe ex.
F		 100 Dorenburg op nr.56 cat.15 pr.ex.
F		 101 Enumatil op nr.35 cat.60 pr.ex.
F		 102 Frederiksoord (2x) op Port nr.7D Type III
			cat.100+ pr.ex.
F		 103 Kapelle (Z:H:) op nr.35 cat.90 pr.ex.
F		 104 Heenvliet op nr.35 cat.18 pr.ex.
F		 105 Heinenoord op nr.35 cat.18 pr.ex.
KF 106 Hendrik Ido Ambacht op nr.37 cat.35 luxe ex.
F		 107 Heerjansdam op nr.35 cat.22 pr.ex.
F		 108 Hillegersberg op nr.33 (2x) cat.110 pr.ex. op
			fragment
F		 109 Hoogvliet op nr.60 cat.25 luxe ex.
F		 110 Katendrecht op nr.38 cat.10 pr.ex.
F		 111 Kralingsche Veer op nr.35 cat.27 pr.ex.
F		 112 Krimpen a/d Lek op nr.31 cat.22 pr.ex. met
			luxe stempel
F * 113 Kralingsche Veer op beporte brief van

35
20
15
20
35
10
75
40
10
15
40
10
40
20
35
25
10
25
30
25
10
10
25
15
40
15
10
15
15

			Rotterdam 20-5-1893 naar Kralingsche Veer
			met frankering 3 ct. plus 7 ct. Port schaarse
			prachtbrief
75
F		 114 Krimpen a/d IJ. op nr.31 cat.18 pr.ex.
10
F		 115 nr.51 met Leeuwarden-Stavoren cat.90 pr.ex.
			op fragment
30
F		 116 Lutten op nr.40 cat.12 pr.ex.
15
F		 117 Moerkapelle op nr.19 cat.100 pr.ex.
40
F		 118 Moordrecht op nr.19 cat.45 pr.ex.
20
F		 119 Neede op nr.19D cat.50 pr.ex.
20
F		 120 Nieuwerkerk a/d IJ. op nr.31 cat.22 pr.ex.
10
F		 121 Nieuwesluis op nr.31 cat.45 pr.ex.
20
F		 122 Nieuwesluis op nr.19 cat.45 pr.ex.
20
F		 123 Nieuwlekkerland op nr.19 cat.18 pr.ex. met
			luxe stempel
20
F		 124 Numansdorp op nr.60 cat.10 luxe ex.
10
F		 125 Oldeholtpade op nr.30 cat.90 pr.ex. op
			fragment
40
F		 126 Oosterend (N:H:) op nr.35 cat.30 pr.ex.
15
F		 127 Oudeschans op nr.60 cat.45 pr.ex. met luxe
			stempel
25
F		 128 Ouderkerk a/d IJ: op nr.31 pr.ex. cat.35 pr.ex.
			met blauw stempel
20
F		 129 Ouderkerk a/d IJssel op nr.39 cat.18 pr.ex.
20
F		 130 Overschie op nr.60 cat.10 pr.ex.
10
F		 131 Pernis op nr.38 cat.12 pr.ex.
10
F		 132 Poeldijk op nr.35 cat.40 pr.ex.
15
F		 133 Poortugaal op nr.37 cat.12 pr.ex.
10
F		 134 Rhoon op nr.35 cat.50 pr.ex.
20
F		 135 Ridderkerk op nr.51 en Port nr.19 cat.20 pr.ex. 15
F		 136 Rotterdam compleet uurkarakter (18 stuks) op
			diverse emissies merendeels luxe ex.
40
F		 137 Rotterd:-Delftsh: op nrs.27,34 en 43 cat.52
			pr.ex. met luxe stempels
35
F		 138 Rotterd:-Goud:sing: op nr.33 cat.37 pr.ex.
20
F		 139 Rotterd:-Goud:s: op nr.27 en nr.31 cat.74 pr.ex. 30
F		 140 Rott:-Kralingen op nr.33 en nr.21 cat.100 pr.ex. 40
F		 141 Rotterd:-Kralingen op nr. 27 en nr.43 cat.70 pr.ex. 30
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145

ex.147

148

166

167

173

ex.168

174

179

169

175

170

171

176

ex.180

181

F		 142 Rotterd:-Kruiskade op nr.35 en Port nr.5 cat.45 20
F		 143 Rotterd:-Kruisk: op nr.27 in paar tanding
			27E+27D cat.395 (zegels en stempels) pr.ex. 50
F		 144 Rotterdam v.d.Takstr: op nr.31 cat.57 pr.ex.
			met luxe stempel
30
F		 145 Rotterdam v.d.Takstr. op nr.43 cat.57 pr.ex.
30
KF 146 Rotterd:-Tulpstr: op nr.19 cat.300 pr.ex. met
			luxe stempel
100
F		 147 Rotterd:-Veerkade op nr.31 en nr.43 cat.45 pr.ex. 20
F		 148 Rotterd:-Veerk: op nr.31 cat.52 pr.ex.
25
F		 149 Bijkantoren Rotterdam (9 ex.) op leuke
			waarden w.o. “Rotterdam v.d.Takstr:” en
			“Rott:-Kralingen” cat.290 pr.ex.
60
F		 150 Rotterdam-1 op nr 34 en nr.40 cat.130 pr.ex. 50
F X 151 Rotterdam-I (Delfshaven) op Expressebrief
			met nr.40 naar Roermond
60
F		 152 Rotterdam-2 op nr.39 en nr.45 cat.40 pr.ex.
25
F		 153 Rotterdam-4 op nr.41 en nr.43 cat.90 pr.ex.
40
F		 154 Rotterdam-5 op nr.43 en nr.45 cat.60 pr.ex.
30
F X 155 Rotterdam-5 (v.d.Takstraat) op R-brief met
nr.40 naar Oostende (firmacouvert)
75
F		 156 Rotterdam-6 op nr.34 en nr.43 cat.60 pr.ex.
30
F * 157 Rotterd:-Hellev: op p.w.s. (2 stuks) verstuurd
			vanuit Pernis en van Rhoon via Pernis (langs			tempels) op albumblad cat.stempels 360
			(pr.ex. en vr.pr.ex.)
60
F		 158 Rotterdam STn Beurs op nr.38 met een streepje
			onder de n. Niet in catalogus vermeld pr.ex.
20
F		 159 Rotterdam Stn Beurs (met 2 streepjes onder
			de N) op nr.37 en nr.42 cat.20 pr.ex. met luxe
			stempels
25
F		 160 Rott:Stat.n Beurs (met 2 streepjes onder de N)
			op nr.22 cat.25 pr.ex. met luxe stempel
20
KF 161 Rotterdam-Vlissingen op nr.38 cat.45 pr.ex.
			met luxe stempel
30
F		 162 Rotterd:-Vlissingen op nr.36 cat.67 pr.ex.
25

177

182

172

178

183

F * 163 Rotterdam-Rhein op achterzijde van geweigerde
			brief in Enschede met 12½ ct. Portzegel retour
			Münster, stempel niet bekend op zegel alleen
			op brief cat.575 prachtbrief
130
F		 164 Amst:Rott:Rijnspoor op nr.19 cat.135 pr.ex
			met volledig stempel met blokje
50
F		 165 Rotterdam met 4 uur karakter RPSB op nr.25
			cat.500 vr.pr.ex. (dun plekje)
40
F		 166 Rijsoord op nr.31 cat.45 pr.ex.
20
F		 167 Silvolde op nr.23 cat.50 pr.ex.
30
F		 168 Slikkerveer op nr.19 en nr.42 cat.7 luxe ex.
20
F		 169 Stad a/t Haringvliet op nr.35 cat.18 pr.ex. op
			fragment
15
F		 170 Ten Post op nr.60 cat.37 pr.ex.
20
F		 171 Twisk op nr.19 cat.13 luxe stempel
10
F		 172 nr.24 met Utr: Zwolle cat.55 pr.ex.
20
F		 173 Westmaas op nr.35 cat.45 pr.ex.
20
F		 174 Woldendorp op nr.38 cat.35 pr.ex. op fragment 20
F		 175 IJsselmonde op nr.59 cat.10 pr.ex.
10
F		 176 Zevenhuizen op nr.33 cat.25 pr.ex. op fragment 10
				
Diverse stempels op diverse emissies
F		 177 nr.6 met franco zonder kastje groot model
			cat.120+ pr.ex.
F
178 nr.7 en nr.14 beide met ‘s-Gravenhage-C beide
			pr.ex.
F
179 nr.14 met halfrondstempel ‘s Gravenhage-C
			cat.90 pr.ex.
F		 180 nr.13, 15, 17 en 18 alle met penvernietiging
			cat.115 pr.ex.
F		 181 nr.9 met volledig klein franco zonder kastje
			pr.ex. op fragment
F		 182 nr.8 met volledig groot franco zonder kastje
			pr.ex. op fragement
F		 183 nr.9 met Engels nummerstempel 75 pr.ex.
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20
20
20
20
15
15
20

184

186
185

189

188

187

190

ex.191

ex.192

194

196

200

195

199

197

201

ex.198

202
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205

203

204

206

207

F * 184 Grootrondstempel met nachtuurkarakter
			“Rotterdam2-6 V” op dienstenvelop mod.272
			met 10 ct. portzegel uiterst schaars prachtstuk 90
F * 185 Grootrond ‘Queenborough-Vlissingen’ op
			prentbriefkaart cat.70 pr.ex.
20
F		 186 Telegram nr.3 met langstempel Eerbeek pr.ex. 15
				
			
Nederland losse nummers
				
F		 187 nr.26H in strip van 4 cat.ca.95 pr.ex. (Cert.
			Moeijes)
20
F		 188 nr.46 in strip van 3 cat.90+ pr.ex.
20
F		 189 nr.61b in paar * cat.180 pr.ex.
30
F		 190 nr.68 * cat.200 pr.ex.
40
F		 191 Roltanding nr.71-73 ** cat.325 pr.ex.
100
F		 192 nr.130 en nr.131 cat.500 pr.ex.
100
		 193 nr.136-138 ** met randvel cat.225 pr.ex.
50
F		 194 nr.80 cat.750 pr.ex.
180

208

F		 195 nr.80 cat.750 pr.ex.
150
F		 196 nr.171 Af.** cat.275+ pr.ex. (hoekblok van 4) 40
F		 197 nr.217A ** cat.200 pr.ex. (plakker op velrand) 40
F		 198 nrs.238-239 in blokken van 4 */** (onderste
			zegels **) cat.310+ pr.ex.
70
F		 199 nr.534-537 ** cat.1300 pr.ex. (Cert. Muis)
200
F		 200 nr.939 ** in blokje van 4 uit drukvel voor
			postzegelboekje nr.9 middenperforatie
			ontbreekt pr.ex.
20
F		 201 nr.1116 ** ongetand in blok van 4 pr.ex.
20
F		 202 nr.V1571 IV-V1572 V ** cat.680 pr.ex.
130
F * 203 FDC’s 1A cat.2100 pr.ex. (met dichte klep)
400
F * 204 FDC E1 cat.1600 pr.ex.
250
F * 205 FDC E1 cat.1600 pr.ex. (met certificaat)
250
F * 206 FDC E1 met gewoon eerstedagstempel pr.ex. 80
F * 207 FDC E2 cat.750 pr.ex.
130
F * 208 FDC E2 cat.(2850) (mogelijk met weggehaald
			adres)
200

Alle losse nummers zijn ook te bezichtigen op internet: www.rynmond.com
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211

213

215

214

216

220

ex.230

222

231

218

223

ex.229

224

241
ex.235

238

240

ex.219
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221

233

239
234

232

ex.246

236

ex.245

237

242

243

ex.226

* 209 FDC E33 cat.170 onbeschreven pr.ex.
50
		 210 Testboekje A * cat.550 pr.ex.
50
F		 211 Proefboekje Rotterdam-1 ** cat.850 pr.ex.
			schaars (oplage ca.1000 stuks)
250
		 212 Postzegelboekje nr.3y ** cat.650 pr.ex.
			(kaftje versterkt met plakkers)
50
F		 213 Postzegelboekje nr.21a randversnijding
			cat.125 pr.ex.
20
F		 214 Postzegelboekje nr.22 ** cat.135 pr.ex.
40
F		 215 Postzegelboekje 28a ** (zonder kaft)
			middenperforatie ontbreekt cat.500 pr.ex.
80
F		 216 Postzegelboekje nr.38 ** cat.100 pr.ex.
40
		 217 Postzegelboekje nr.50 ** cat.100 vrijwel pr.ex.
			(iets kort)
20
F		 218 Postzegelboekje nr.51 ** cat.100 pr.ex.
40
F		 219 Luchtpost nrs.12-13 cat.300 pr.ex.
50
F		 220 Port nr. 7B in blok van 4 cat.100 pr.ex.
20
F		 221 Port nr.11 in strip van 3 Type II (2x) en
			Type III samenhangend cat.30+ pr.ex.
20
F		 222 Port nr.11 Type III in blok van 6 cat.120+ pr.ex. 20
F		 223 Port nr.28 in blok van 4 cat.640+ pr.ex.
			(Cert. Muis) middenperf. iets los
100
F		 224 Port nr.29 in blok van 4 w.o. 29fb cat.66+ pr.ex. 15
		 225 Port nrs.67a, 68a en 67b * in paren cat.240 pr.ex. 40
F		 226 Postbewijs nr.1-7 cat.465
90
F		 227 Brandkast nrs.1-7 * cat.850 pr.ex.
180
KF 228 Cour de Justice nr.27-40 ** cat.1750 pr.ex.
(met certificaat)
700
F		 229 Internering nr.1 en 2 ** cat.650 pr.ex.
150
F		 230 Internering nrs.1-2 * cat.300 pr.ex.
60
F		 231 Internering nr.1 cat.175 pr.ex.
30
				

ex.244

			
Plaatfouten, druk- en velrandtekens
				
F		 232 nr.31 P3 ** cat.110 pr.ex.
F
233 nr.27 met ‘grote’ druk/plaatfout onder N pr.ex.
F		 234 nr.97 PM (v.d.Mast) * cat.230 pr.ex.
F		 235 nr.279-280 in blokken van 4 met randnummer
			cat.60+ pr.ex.
F		 236 nr.405a ** cat.50 pr.ex. met onbekende
			plaatfout in gebogen lijn
F		 237 nr.835 ** in paar waarvan één met wegge			vallen druk van hoofdje Interessant
F		 238 Port nr.29 */** in blok van 4 cat.60+ pr.ex.
			(met gezakte E)
F		 239 Port nr.29 in strip van 3 met nr.29fd ** cat.95+ pr.ex.
F		 240 Port nr.57 */** in veldeel van 8 cat.16+ pr.ex.
			(rechter twee met dubbeldruk) zeldzaam
F		 241 Port nr.68a in paar ** cat.50+ pr.ex. met
			plaatfout “T”
				
			 Nederlandse gebieden losse nummers

20
30
30
10
10
20
20
40
40
20

F		 242 Ned. Indië nr.2 cat.225 met mooie halfrond
			Banjoewangi pr.ex.
50
F		 243 nr.9K met clichéfout in de C tot op heden
			onbekend pr.ex. (cert. Bond)
20
F		 244 Ned. Indië nr.9, 12, 13, 14 en 15 met gebroken
			cirkelstempel (proefstempel) Weltevreden pr.ex. 20
F		 245 Ned. Indië 1924 deel Stockholm serie ongebruikt
			(34 waarden)
100
F		 246 Ned. Indië nr.149-159 ** cat.1000 pr.ex.
			(Cert. Vleeming: frisse serie w.o. nr.150 en
			153 met lichte vouw)
200

Een parkeergarage bevindt zich tegenover ons kantoor. Afstand slechts tien meter.
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247

ex.248

ex.249

254

253

251

255

258

259
257

256

261
260
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252

264
262
265

F		 247 Ned. Indië Port nr.2f (kring aan N) cat.500 pr.ex.
F		 248 Nieuw Guinea UNTEA nr.41, 43, 45, 47 en
			48 ** cat.350 pr.ex.
F		 249 Curaçao nrs.104-120 * cat.300 pr.ex.
		 250 Curaçao luchtpost nrs.26-40 ** cat.200 pr.ex.
F		 251 Ned. Antillen nr.280 ** pr.ex. met forse
			kleurveeg
F		 252 Suriname nr.29 in blok van 4 met vierkantstempel ‘Nickerie’ in violet en plaatfout 29F pr.ex.
F		 253 Suriname nr.32a cat.700 vrijwel pr.ex.
			(cert. Vleeming, korte tand)
				
Nederland voorfilatelie en postgeschiedenis

263

80
70
60
20
40
30
50

F * 254 Complete brief van Amsterdam (1691) naar
			Rotterdam met driestuiverstempel Adema-A3
			luxe geheel
75
F * 255 Complete brief van Amsterdam (1782) naar
			Rotterdam met driestuiverstempel Adema-R3
			luxe brief afgebeeld in boek Adema (blz.120)
			(ex collectie Viehoff en Berghuis)
75
F * 256 Complete brief van Amsterdam (1780) naar
			Rotterdam met driestuiverstempel Adema R11
			luxe geheel (ex collectie van Dieten)
75
F * 257 Complete brief van Amsterdam (1895) naar
			Rotterdam met driestuiverstempel Adema R-12

			open 3R) schaarse prachtbrief met luxe
			stempel (ex collectie Viehoff en Berghuis)
F * 258 Complete kasteleinsbrief van Amsterdam
			(1695) naar Rotterdam gericht aan de hr.
			Guilhermo Fonckhout in herberg De Wildeman
			Westewaagestraat
F * 259 Kasteleinsbrief van ‘s Gravenhage (1733) via
herberg ‘Sommelsdijk op ‘t Steijger’ doorge			zonden naar Ooltgensplaat franco tot
			Rotterdam (de ontvanger betaalde laatste
			deel traject)
F * 260 Doornik franco (K.30A) op complete brief
			(1817) naar Duitsland
F * 261 Complete brief van Rotterdam (1819) naar
‘s Gravenhage met luxe gekapt departementstempel ‘P. P. Rotterdam’
F * 262 Geleidebrief voor een pot met 230 bloedzuigers
			van Rotterdam (1826) naar Sneek
F * 263 Complete brief van Rotterdam (1771) per
landpost naar Middelburg met stempel ‘Rot’ in
			ovaal gebruikt van 1771 tot in 1772 (6 stuivers
			in rood krijt vermeld) luxe uiterst schaarse brief
F * 264 Compleet drukwerk van Brussel met “Deb.118
			Haarlem” schaars
F * 265 Complete brief Zwolle (1830) met “Deb.93
			Breda” en “Deb.126 Nimegue” schaars
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90

75

75
20
60
30

60
50
50

266

268

272

271

263
276

281

275

279

280

274
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273

277

278

285

ex.287
286

F * 266 Complete brief van Goes (1836) met “Deb.125
			Middelburg” in rood
* 267 Complete brief Hoorn (1839) met “Deboursé
			Den Helder”
F * 268 Complete doorgestuurde brief van Gospert (Eng.)
1843 via Deboursé kantoor ‘s Gravenhage
			(stempel op achterzijde) naar het schip
‘Louisa’ Haringvliet Rotterdam
* 269 Complete brief van Utrecht (1846) met
			“Deb.121 Arnhem” (zwakke afdruk)
* 270 Complete circulaire van Den Haag (1846) met
			“Deb.118 Medemblik” (zwakke afdruk) in rood
F * 271 Complete brief van Londen (1823) via
‘forwarding agent’ C Bodien en Reincke met
			luxe stempel op achterzijde naar Schiedam
F * 272 Scheepsbrief van New York (1847) per
			packetship via Le Havre naar Rotterdam
			(interessante inhoud)
F * 273 Scheepsbrief van New York per schip ‘Maria
			Adriana’ (1-10-1846) via Rotterdam naar
			Schiedam (9-11-1846) met luxe stempel
‘zeebrief Rotterdam’ in ovaal
F * 274 Complete brief van Ned. Indië (1847) via
			Hellevoetsluis naar Rotterdam met mooi
stempel ‘zeebrief Hellevoetsluis’ in ovaal
F * 275 Scheepsbrief van Batavia (1823) per schip
‘Indus’ naar Rotterdam met op achterzijde
compleet stempel ‘Rotterdam zeebrief’
F * 276 Complete brief van Londen (1828) via
‘forwarding agent’ P. Suirmond met handtekening
			en data op achterzijde naar Schiedam
F * 277 Complete franco verzonden brief van

50
20

60
20
20
60
60

50
45
45
50

			Delfshaven (1851) naar Amsterdam met
			halfrondstempel Delfshaven-B Mooi geheel
F * 278 Complete brief uit York handelend over “Eau
			de Cologne” via Den Briel en met stempel
			“gezuiverd” naar Keulen (1832)
F * 279 Geleidebrief voor een kist met kaarsen van
			Rotterdam (1885) naar Beek bij Maastricht
met stempel ‘Sociëteit van Navigatie ‘s Bosch
			schroefbootdienst Maastricht-Rotterdam’
			Mooi geheel
F * 280 Franco verstuurde brief van Rotterdam (1864)
			via Marseille naar Indië met 180 ct. port op
			achterzijde vermeld
F * 281 nr.6 in paar op complete brief van Delfshaven
			(1867 takjestempel) naar Amiens
* 282 P.w.s. met dubbelletter stempel Zalt-Bommel
			31 (?) april 1878 (curieus?)
* 283 nr.20 op complete brief van Rotterdam (1868)
			naar Mannheim met als vertrekstempel het
			proefdubbelletterstempel met Franse maand Fevr.
* 284 Brief uit Engeland 1918 met stempel ‘beschadigd
			te Rotterdam ontvangen’
F * 285 nr.24 op complete omslag van Rotterdam
			(1875) naar Parijs met puntstempel 138,
‘Rotterdam (brievenbus)’ en kleinrond
‘Rotterd:-Antw:’ prachtstuk
F * 286 Drukwerk van Delfshaven (1861 Delfshaven-C)
			naar Russisch Finland met beschrijving op
			blanco albumblad
F * 287 Twee complete brieven met langstempels
‘Capelle (aY)’ en Cappelle op den IJ. in
			Egyptische en groteske letters
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75
50

25
25
75
10
40
20

75
75
40

289
288

ex.290

291

293

292

294

295

298

300

302

301
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297
307
311

310

314

303

F * 288 Port nr.1 op complete brief van Rotterdam
			naar Kinderdijk opgezet en beschreven op
			blanco albumblad
40
F * 289 P.w.s van Hillesluis (langstempel) via
			Rotterdam naar Haarlem uiterst schaars
			stuk beschreven op blanco blad
40
F * 290 Twee treinbrieven van Rotterdam naar Brussel
met nr. 20 gestempeld ‘Rotterdam brievenbus’
en haltestempel ‘Rotterdam’ beide pr.ex.
			beschreven op blanco bladen
60
F * 291 Rondstempel N.R. Spoorweg (k.45) op nr.8
			op complete brief van Rotterdam (1871) naar
			Duisburg, ondanks vouwtje mooi aspect,
			uiterst schaarse brief met gebruikelijke
			afstempeling toegevoegd
75
F * 292 nr.20 en 35 mengfrankering op brief naar
			Mainz cat.295 prachtstuk
100
F * 293 Brief met nr.23 naar Penang (1890) met het
			verzoek uit te reiken aan het oorlogsschip
			Batavia schaarse, mogelijk unieke destinatie
			brief, iets ruw geopend
180
F * 294 Geïllustreerde expresse briefkaart van Rotterdam
			(1898) naar Nijmegen met frankering nr.39 en
			33 cat.225 schaars prachtstuk
90
F * 295 Geïllustreerde brief van Rotterdam (1909) naar
			Portugal gefrankeerd met nr.70 prachtstuk
60
KF* 296 Geïllustreerde brief van Rotterdam (1897)
			naar Aachen gefrankeerd met nr.33 en 37
			Zeer decoratief stuk
90
F * 297 Geïllustreerde lokale brief in Rotterdam
			verstuurd met frankering nr.34 met charmante
Jugendstil firmareclame  Uniek prachtstuk
90
F * 298 Geïllustreerde luchtpostbrief van Rotterdam
			(10-9-1928) naar Ned.Indië frankering nr.219
			en Lp nr.5 luxe brief
60

* 299 Geïllustreerde brief uit Rotterdam (1895) met
			frankering nr.35 prachtstuk
F * 300 nr.39 op R-brief van Rotterdam (1898) naar
			Maastricht cat.125 prachtstuk
F * 301 nr.40 op R-brief van Rotterdam (1898) naar
			Maastricht cat.160 prachtstuk
F * 302 Postidentiteitskaart (1933) met foto en per			soonsbeschrijving, de vergoeding is voldaan
			met 40 ct. type Veth Schaars prachtstuk
F * 303 Postbuskaart met 5 waarden Veth (2 gulden
			frankering) zeer schaars
* 304 Kaart van Interneergroep 2 Geldrop (1916)
			schaars
* 305 Tweede Wereld Oorlog prentbriefkaart van
			Hulst naar Lebbeke vervoerd per Belgisch
			Rode Kruis (30-5-1940)
* 306 Nederland brief uit Turkije (1944) naar
‘undercover’ adres in Heemstede
F * 307 Nederland internationale antwoordcoupon
			nr.1 met 1e dagstempel (1-10-1907) zeer
			schaars pr.ex.
* 308 Verhuiskaart Geuz.nr.13 met bijfrankering
			naar Zwitserland (1939)
* 309 Prentbriefkaarten met nr.55 in paar gebruikt
			in Noord-Frankrijk met stempel “België
			legerposterij”
F * 310 Cour de Justice 1936 brief met nr.12 schaars
F * 311 Krantebandje met nr.464 en 16 cent port
* 312 Kranteband naar Zwitserland met Duits
			censuurstempel
* 313 Luchtpostbrief 1932 Eelde-Borkum (oplage 75
			stuks)
F * 314 Luchtpostbrief 1930 per DO.X naar New York
			schaars
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20
50
60
60
50
20
20
30
80
30
20
80
20
20
20
50

316

317

315

318

321

323

ex.326

ex.328

ex.333

ex.342

343
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ex.334

ex.338
ex.345

ex.346

Nederlandse gebieden postgeschiedenis
				
F * 315 Money order with 10 ct. and numeral censor
mark ‘22’ (scarce) after payment back to
			Pinangkalpintang
40
F * 316 Money order with 10 ct. and added red pencil
note stating ‘postal rate had to be 20 ct.’
40
F * 317 Money orders (16 items) incl. 3 complete and
			one with Malaya postage Interesting lot
			(scans on request)
200
F * 318 Ned. Indië kranteband uit Zwitserland met
			bijfrankering 3 Rappen naar Tebbintinggi Deli
			(6-11-1898) op achterzijde
100
* 319 Ned. Indië 1890 p.w.s. met bijfrankering van
			Laboean via Singapore naar Duitsland
10
* 320 Ned. Indië p.w.s. met  langebalk ‘Oeloe Siaoe’
			(250 pnt.) schaars
50
F * 321 Ned. Indië brief naar Turkije met Singapore
			censuur en interessante adressering
30
* 322 Brief (1937) met Veth (81 cent) vanuit Ned.
			Indië met KLM label, paquebot Singapore op
			a.z. en stempel “postagent ... Batavia” zeer
			schaars geheel
20
F * 323 Suriname 1903 prentbriefkaart met nr.20 en
‘Cayenne à fort de France’
50
				
Nederland en gebieden in enveloppen
				
		 324 nr.1 en nr.2 (9 ex.) alle vr.pr.-pr.ex.
20
		 325 Eerste Emissie op insteekkaartje nr.1 (6x) en
			nr.2 (2x)
30
F * 326 Eerste emissie 3 poststukken, 10 zegels,
			kleine pracht koop
80

		 327 Tweede Emissie op insteekkaartje nr.4 (4x),
			nr.5 (5x en paartje) en nr.6 (2x)
50
F		 328 Nederland klassiek nr.121A, 29 (2x), 47A,
			47B, 47C en 49 cat.1180 pr.ex.
200
		 329 Diversen klassiek
20
		 330 Berger-Levrault 10 stuks w.o. nadruk
30
* 331 Diverse poststukken w.o. “Flessinque”
20
		 332 nr.31a * in blok van 4 (één met gebroken krul)
			en nr.31a ** met gebroken krul cat.65++
10
F		 333 nr.45C, 47A, 80, 105 en 131 op insteekkaart
			cat.1555
180
F		 334 nr.176 **, 177 **, 185 ** en 420 ** met
			spiegeldruk Interessant
10
		 335 nr.1300 ** in blok van 4 met afwijkende kleur 15
		 336 Velletjes Eurozegels alsmede 6x nr.2009
50
		 337 nr.379 en nr.380 ** in complete rol van 1000
			stuks cat.ca.1500 schaars
150
F		 338 Nederland en koloniën in klein stockboekje
			met veel betere zegels (on)gebruikt en
			postfris Prachtkoop
500
		 339 Persoonlijke postzegelvelletjes “Beurzen”
			plakwaarde ca.€360
180
		 340 Twee rondzendboekjes w.o. klassiek
30
		 341 Postzegelboekjes postfris met kaftvariëteiten
			w.o. schaarse (39 ex.) met hoge cat.
180
F		 342 Postzegelboekjes nr.21a** en 48 ** met
			versnijding cat.275 pr.ex.
50
F		 343 Postzegelboekje nr.12a ** met drukkerstape 10
		 344 Port nr.67a * en 68a ** in paartjes en nr.63 * en
			67a (2x) ** met verschoven opdruk Interessant 10
F * 345 Portzegels op 3 oude poststukken
50
F * 346 Twee betere Bontkraag brieven en rood twee
			letter Amsterdam
50
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ex.350

ex.353
ex.363
ex.365

ex.352

ex.366

369

ex.372

ex.371

ex.370

ex.373

ex.374
- 24 -

ex.386

ex.394

* 347 Nederland oude poststukken ca.75 stuks w.o.
			censuur en diverse stempels w.o. trein
40
* 348 Correspondentie vanuit Middelburg 1944 via
			het Rode Kruis naar Amsterdam (5 ex.)
			interessant
50
		 349 Hangend Haar ongebruikt met nieuwe gom en
			hoge cat.
50
F		 350 Nederland betere zegels op 4 insteekkaartjes
			met nrs. 48, 80, 121-131 en 136-138 cat.
			2.000 overwegend pr.ex.
300
		 351 Betere zegels w.o. nr.61b en 61c met vals
			stempel
100
F		 352 Vooroorlogs postfrisse nrs. w.o. luxe nr.126
			en nr.238-239 cat.560 pr.ex.
100
		 353 Nederland nr.257-260 ** in blokken van 4
			vr.pr.ex. (nr.258 en 259 met bruine gom)
80
		 354 nr.774-778 ** in veldelen cat.526
30
		 355 Rolzegels nr.1117 ** en 1238 ** in strippen
			van 5 met versnijding
10
		 356 Rolzegel 1117A versnijding (5 stuks) en
			nr.1300 (2x) gedecentreerd
10
		 357 Roltanding nr.2 ** in roldeel van 47 stuks
			cat.282+ pr.ex. schaars
10
		 358 Nederland roltanding nr.32 vals (voor referentie) 10
		 359 Nederland en O.G. in klein insteekboekje w.o.
			betere zegels en series met hoge cat.
30
		 360 Roltanding postfrisse kinderseries cat.ca.500
			vrijwel pr.ex.
50
		 361 Mailer nr.2747 ** met fosforbalk (nog) niet
			vermeld in NVPH
30
* 362 Postwaardestukken Geuz. nr.240 (compleet)
			cat.168 pr.ex.
20
F * 363 Diverse poststukken w.o. voorfilatelie,
			klassiek en Valeur (24 stuks)
70
* 364 Vier geïllustreerde p.w.s.
30
F		 365 Puntstempels 166, 193, 214 en 229 op Port
			nr.12, nr.8, nr.4 en nr.9 cat.780 (zegels en
			stempels samen) pr.ex.
150
F		 366 Nederland kleinrondstempels hulpkantoren
			(116 ex.) w.o. volledige stempels cat.ca.2700
			merendeels pracht kwaliteit
300
		 367 Rijkspostspaarbank 4 spaarvellen van 25
			stuks met kleinrond Rijssen, Nijmegen,
			Amsterdam 2 en Rotterdam Kruiskade
70
* 368 Grootrond 2 prentbriefkaarten met Pingjum
			en Schoonrewoerd
20
F		 369 Kleinrondstempel Rotterdam RPSB op nr.20
			cat.500 pr.ex. (met documentatie)
50
F * 370 Kleinrondstempels hulpkantoren Rotterdam

			(18 stuks) op R-brieven, brieven en briefkaarten
			w.o. schaarse ex. cat.535 in merendeels
			prachtkwaliteit
200
F * 371 Kleinrondstempels Rotterdam nr.2, 4 en 6 op
			R-brieven en briefkaart pr.ex.
40
F * 372 Kleinrondstempels bijkantoren Rotterdam (8
			stuks) w.o. Rotterd:-Tulpstr: en Rotterdam
			v.d.Takstr: cat.590 schaars materiaal in
			prachtkwaliteit
200
F		 373 Kleinrond betere stempels o.a. Bleskensgraaf
			en Netterden cat.ca.680 (6 ex.) leuke koop
60
F		 374 Langebalkstempels op nr.100 (20 stuks)
			cat.675 pr.ex. met complete stempels
50
		 375 Drukwerk rolstempels op emissie Veth cat.
			ca.490 mooie kwaliteit (12 stuks) en Langebalk
			op Bontkraag
20
		 376 Plaatfouten op gebruikte zegels (ca.45 stuks)
			cat.ca.1700
50
		 377 Nederland 3 retourkavels veiling 71 w.o. Port
			nr.39B
10
		 378 Andreaskruis 1937 nr.7 (rood) complete rol
			van 1000 ** cat.1500+ pr.ex. (schaars)
70
* 379 Brief met Port nr.48Aaf (ent i.p.v. cent) cat.
			450+ fraai ex. met knipje zeldzaam
10
		 380 Nederland Port (6 stuks) ongebruikt w.o. 4C
			type II * cat.300 pr.ex.
40
* 381 Tweede Wereldoorlog 6 poststukken w.o.
			Elten 1942 tevens veldpost Marechaussee
			Libanon 1979
50
		 382 Spoorwegboekje 1869-1870 iets getint , zeer
			zeldzaam
10
* 383 Nederland 4 poststukken w.o. met nr.4
10
* 384 Nederland 6 betere poststukken w.o. Rode Kruis 30
* 385 Postidentiteitskaart gefrankeerd met nr.637
10
F * 386 Postbuskaartjes w.o. En Face en Konijnenburg
			(16 st.) prachtkoop
160
* 387 Retour afzender 3 poststukken
20
* 388 Vier padvindersstukken en één briefstukje
			w.o. Bloemendaal
20
* 389 Nederland FDC E3 beschreven. Scheurtje in
			bovenrand. cat. 425 vr.pr.ex.
30
* 390 FDC E3 cat.425 vrijwel pr.ex. (middenvouw)
			naar Aruba
40
* 391 FDC’s E5, E12 en E17 cat.447
50
* 392 FDC’s E17 en E20
10
* 393 Twee FDC’s met bijfrankering naar resp. USA
			en Indonesië
30
F * 394 Rotterdam 1898 2 prentbriefkaarten
			gefrankeerd met 5 ct. Hangend Haar
20
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ex.435

* 395 FDC’s nr.E3, E4, E9, E11, E13 en E17 cat.
			1425 vnl. pr.ex.
130
		 396 Ned. Indië nr.1 (5x) waarvan 2 ex. * en nr.2
			met Batavia halfrond cat.1120 merendeels pr.ex. 100
* 397 Ned. Indië voorfilatelie vnl. correspondentie
			naar Batavia rond 1855 (Ned. Handelsmaat			schappij) vanuit de archipel (24 stuks)
130
		 398 Ned. Indië Emissie 1872 (11 stuks) gebruikt
			en ongebruikt w.o. 5G * met drukfout cat.
			1035 pr.ex.
80
		 399 Ned. Indië twee rondzendboekjes met leuk klassiek 300
		 400 Ned. Indië Luchtpost nr.14-16 vals
10
		 401 Ned. Indië bestelhuisstempels (4 stuks) w.o.
			mooie afdrukken
50
		 402 Ned. Indië Dienst nr.2f, 4f, 5f gebruikt en 6f
			ongebruikt na te zien maar interessant
30
* 403 Ned. Indië 5 poststukken w.o. Surabaya p.w.s. 50
* 404 Ned. Indië 22 postwaardestukken ongebruikt 10
* 405 Ned. Indië 5 p.w.s. met haltestempels en één
gericht aan halte ‘Soedimara Bantamlijn’
60
		 406 Ned. Indië in 2 rondzendboekjes w.o. betere
			zegels met hoge cat. in gemengde kwaliteit
80
* 407 Nieuw Guinea UNTEA 3 luchtpostbladen en
			2 postwissels
80
* 408 Nieuw Guinea 11 poststukken w.o. UNTEA
40
* 409 Indonesia Repoeblik en Ned. Indië resp. 43
			en 24 poststukken, leuke koop
100
* 410 Curaçao brief naar Londen met nr.73 in strip
			van 3 en nr.51
10
		 411 Curaçao postfris engros o.a. nr.60 (7x)
10
		 412 Curaçao in 2 rondzendboekjes w.o. betere
			zegels en series
100
* 413 Curaçao luchtpost nr.18-25 op aangetekende
			brief van Willemstad naar Cuba met censuur
30
				
Nederland en gebieden in mappen
				
F * 414 Voorfilatelie Rotterdam tussen 1842 en 1851
			(8 stuks) w.o. laatste dag 31-12-1851
100
F		 415 Eerste Emissie nr.1 (6x), nr.2 (15x) en nr.3
			(13x) w.o. 4 paren, 4 rand/hoekstukken,
			Arnhem-C op nr.3, Dokkum-A op nr.1 etc.
			(scans on request)
400
F		 416 Nederland Emissie 1852 nr.3 (13 ex.) cat.
			2200 in gemengde kwaliteit w.o. pr.ex. en
			volledige stempels
100
F		 417 Nederland Emissie 1852 (29 ex. w.o. 3 paren),
			halfrondstempels merendeels geplaat cat.1800
			in gemengde kwaliteit w.o. pr.ex.
100
F		 418 Nederland Emissie 1852 (30 ex. w.o. 3 paren),
			halfrondstempels merendeels geplaat cat.1500
			in gemengde kwaliteit w.o. pr.ex.
100

ex.439

F * 419 Emissie 1852 3 brieven met nr.1 omgeving
			Rotterdam met op achterzijde langstempels
			Charlois, Rhoon en Zevenhuizen pr.ex.
75
F * 420 Nederland oude poststukken (11 stuks) en 2
briefstukjes met perfins
50
F * 421 Drie brieven met nr.4 naar Rotterdam met
			langstempels Berkel, Heenvliet en Hillegersberg
			luxe stempels alle op pr.ex. en blanco bladen 75
		 422 Nederland 1852-1970 (on)gebruikte dubbel
			verzamelde collectie w.o. veel met lichte
			plakker, leuke koop
450
F		 423 nr.29 (7 st.) en nr.45 (5 st.) cat.1925+
			overwegend pr.ex.
200
		 424 Nederland diverse vellen en halve vellen
			met hoge cat.
30
		 425 Collectie Bossche tanding op albumbladen
50
		 426 Nederland Emissies 1913 en 1923 alsmede
			opruimingsuitgifte 1923 w.o. tandingvariëteiten 30
F		 427 Nederland postzegels ongebruikte resp.
			postfrisse collectie op albumbladen w.o.
			betere zegels
180
F * 428 Nederland tussen 1855 en 1871 (17 stuks)
			uit Rotterdam verstuurde brieven w.o. veel
			schaarse treinbrieven, bestemming St. Peter			burg, met Franse maand etc. in merendeels
			prachtkwaliteit
200
		 429 Diverse Kinder- en Zomerseries w.o. op kaart 10
* 430 Nederland klassiek 27 poststukken met vnl.
			treinstempels w.o. franco takje en kleinrond
50
* 431 Nederland collectie antwoordcoupons w.o.
			oudere ex. (51 stuks)
100
		 432 Nederland Roltanding gebruikte collectie in
			paren Leuke koop
130
433 Nederland firmaperforaties op kaartjes
			(ca. 280 stuks) Leuk
100
		 434 Nederland 1869-1976 gebruikte stempelcollectie
			w.o. franco takje
100
F * 435 Langstempels (20 stuks) omgeving Rotterdam
			op poststukken opgezet op blanco bladen in
			mooie kwaliteit
100
		 436 Nederland langstempels op 3 stockbladen
			(ca. 130 ex.)
30
F * 437 Langstempels (8 stuks) omgeving Rotterdam
			op diverse emissies tevens Barendrecht op
			p.w.s. pr.ex.
40
F * 438 Puntstempels nr.91 (11x) op diverse waarden
			cat.220 tevens twee brieven w.o. met kleinrond
‘Rotterd:Kruiskade’ pr.ex. op blanco bladen
100
F		 439 Nederland kleinrondstempels postkantoren
			(19 ex.) w.o. volledige stempels op leuke
			waarden in mooie kwaliteit
40
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ex.459

ex.467

ex.468

* 440 Kleinrond treinstempels op zegels (15 stuks)
			en poststukken (11 stuks) cat.op zegels 332,
			cat op poststukken 325 pr.ex. op bladen
200
F		 441 Kleinrondstempels (65 ex.) merendeels
			postkantoren w.o. betere en veel luxe
			stempelafdrukken
130
F		 442 Nederland kleinrond vnl. bijkantoren en
			treinstempels ca.300 ex. cat.ca.7000
			merendeels pr.ex. w.o. volledige stempels
			op leuke waarden conservatieve tax.
400
		 443 Rubberstempels van Rotterdam (compleet
			met 15 stuks) met volledige afdrukken op
			Emissie Veth alle pr.ex. op fragment
90
F * 444 Twee luxe geleidebrieven per schip van de
firma’s Schoonhoven (1895) en Hendrik van
			den Vijver (1888) beschreven op albumblad
40
F * 445 R-brief onder rembourse van het ‘Consulat de
			Suisse’ naar Oosterhout (1937) prachtstuk
60
F * 446 Stadspostdienst Rotterdam 1874-1957 vnl.
			gebruikte stukken (10 stuks) ook van vestigingen
			in Den Haag en Amsterdam, opgezet en
			beschreven op blanco bladen (gebruikte
			stukken zijn uiterst zeldzaam)
400
F * 447 Peterdi-brieven (2 stuks) verstuurd uit
			Rotterdam naar Hongarije luxe ex. met leuke
			frankeringen en beschrijving op albumbladen 60
* 448 Betere poststukken Leuke koop
50
F * 449 Grootrondstempels omgeving Rotterdam op
			zegels (32 stuks) en op poststukken (10 stuks)
			vrijwel alle pr.ex. met volledige stempels op
			albumbladen
200
		 450 Nederland dubbelringstempels op 2 album			bladen w.o. één p.w.s.
20
F * 451 Prentbriefkaart van het Sparta stadion (1924)
			tevens geïllustreerde brief over competitie om
			de Zilveren Bal (1906) zeer schaars
40
		 452 Telegramzegels nrs.1-4 */** op albumblad
100

F		 453 Telegramzegels 1-6 en 8-12 op albumblad
		 454 Nederland roltanding gebruikte resp.
			postfrisse collectie op albumbladen
		 455 Nederland roltanding gebruikte en nagenoeg
			complete collectie op albumbladen (excl. nr.32)
F		 456 Port tussen nr.1 en nr.106 */** cat.3500 in
			mooie kwaliteit
F		 457 Nederland Portzegels uitgebreide gebruikte
			collectie op albumbladen w.o. typen
		 458 Plaatfouten op postfrisse kinderblokken
F * 459 FDC’s onbeschreven tussen E12 en E60 cat.
			ca.3500 alle covers in goede kwaliteit
		 460 Ned. Indië 1864-1949 grotendeels gebruikte
			collectie op 5 stockbladen w.o. betere zegels
		 461 Nederlands Nieuw-Guinea gestempelde
			collectie w.o. 17 Nederlandse Portzegels
			met Fak Fak 1953
		 462 Curaçao Eerste Emissie op albumblad
KF 463 Suriname speciale overdrukken engros cat.
			ca.20.000 pracht kavel voor investering
		 464 Suriname Eerste Emissies w.o. stempels,
			paren en blokken Leuke koop
		 465 Suriname nr.376-377 ** in complete velletjes
			met specimen

100
250
150
300
130
20
400
40
10
60
800
60
30

Nederland en gebieden in albums en insteekboeken
				
F		 467 Nederland en koloniën 1852-1945 vnl. onge			bruikte collectie met vele betere zegels en
			series Interessante koop
2500
F		 468 Nederland 1852-1995 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 KABE albums w.o.
			betere zegels o.a. roltanding
800
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F		 469 Nederland 1852-1997 uitgebreide collectie in 2
		
albums w.o. (tanding)variëteiten en stempels 1000
F		 470 Nederland 1867-1997 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie met vele betere zegels
			en series en zeer hoge cat.
800
		 471 Nederland dik voorraadboek met betere
			zegels en series w.o. postfris, daarbij iets
			Ned. Indië
800
		 472 Nederland 1899-2006 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in 3 insteekboeken
100
		 473 Nederland dik stockboek met grotendeels
			modern materiaal
30
* 474 Nederland FDC’s tussen E4 en E78 in SAFE
			album cat.ca.2800
200
		 475 Nederland 1872-2001 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 albums en stockboek
			w.o. betere zegels
80
		 476 Nederland en overzeese gebieden 1852-1973
			(on)gebruikte resp. postfrisse collectie in 2
			albums w.o. betere zegels en series
150
		 477 Nederland postfrisse stock 1945-1975 met
			zeer hoge cat.
300
478 Nederland postfris jaren ‘70 etc. met hoge cat.
			daarbij iets Duitsland in 2 stockboeken
20
		 479 Nederland 1876-1970 ongebruikte collectie
			w.o. hoge waarden Konijnenburg postfris
100
		 480 Nederland gebruikte collectie in insteekboek
50
		 481 Nederland 1852-1981 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 Dukaat albums w.o.
			betere zegels
180
F		 482 Nederland 1852-1997 (on)gebruikte collectie
			in 2 albums w.o. betere zegels en series
alsmede aardig ‘back of the book’
500
* 483 Nederland FDC’s vanaf E54 in 3 albumpjes
10
		 484 Nederland Bloemenpracht en Grenzeloos
			Nederland (2x) in 3 albums met ca. €245
			nominaal
130
		 485 Nederland 1926-1953 postfrisse voorraad
			w.o. betere series
150
		 486 Nederland 1989-1976 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in SAFE album
30
		 487 Nederland 1898-1972 gebruikte collectie in
			DAVO album w.o. aardig 50-er jaren
50
		 488 Nederland Port 1e en 2e Emissie in stockboek 20
F		 489 Nederland postfrisse voorraad (enkele zegels
			ongebruikt) met o.a. En Face Hoge waarde
500
		 489a Nederland en Indonesië in 3 insteekboeken
			w.o. postzegelboekjes en postfris
30
		 490 Nederland 1998-2009 postfrisse collectie in
			2 luxe DAVO albums
150

ex.509

		 491 Nederland 1899-1983 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in Post album w.o. betere zegels 100
F		 492 Nederland 1852-1974 gebruikte collectie in
			Importa album w.o. betere zegels en
			roltanding
400
* 493 Nederland onbeschreven FDC’s E32-E61
			(rest niet geteld) cat.ca.950 Mooie koop
150
		 494 Nederland 1852-1969 gebruikte resp.
			ongebruikte collectie in album cat.ca.2800
50
		 495 Nederland Dienst w.o. D1-D8 *, Port en velletjes
			1987-2000 in SAFE album
60
		 496 Nederland 1972-2010 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Leuchturm albums
150
* 497 Nederland FDC’s tussen E2 en E36 met hoge cat. 180
		 498 Nederland modern postfris in 2 insteekboeken
			met velletjes en veldelen alsmede collectie
			1972-1995 postfris
50
		 499 Nederland 1852-1999 gebruikte collectie in
			DAVO album w.o. betere zegels
130
F		 500 Nederland 1852-2006 gebruikte voorraad met
			zeer hoge cat. (ca.7800)
280
F		 501 Nederland 1852-1979 (on)gebruikte collectie
			in 3 Excellent albums w.o. betere zegels
200
		 502 Nederland in insteekboek w.o. iets betere zegels 30
F		 503 Nederland collectie Portzegels gespecialiseerd
			op type en tanding in DAVO album
300
		 504 Nederland en Ned. Indië in 2 stockboeken
			w.o. stempels
20
		 505 Nederland 1852-1984 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. variëteiten en engros 200
		 506 Nederland Portzegels en Indonesië in 3 stockboeken 30
		 507 Nederland 2001-2010 gestempeld in
			stockboek Leuke koop
10
F		 508 Nederland betere zegels in stockboek in
			goede kwaliteit cat.ca.2700
200
F		 509 Nederland 1852-2000 gebruikte, ongebruikte
			resp. postfrisse collectie in 3 DAVO albums
			w.o. betere zegels o.a. Dienst 13F
500
		 510 Nederland, Ned. Indië, Curaçao en Suriname
			van 1869 tot 1965 ongebruikt resp. postfris
			in stockboek cat.ca.6000 merendeels
			prachtkwaliteit
150
		 511 Nederland en overzeese gebieden 1852-1966
			(on)gebruikte collectie in Schaubek album
			w.o. betere zegels
150
		 512 Nederland 1943-1967 postfris cat.ca.7000
			Prachtkoop
300
		 513 Nederland 1945-1985 postfris veelal 10 tot
			20 keer incl. Kerken, Rembrandt etc. zeer
			hoge cat.
400

- 31 -

ex.522

ex.517

ex.535
ex.528

ex.538
ex.536

ex.544

ex.541

ex.563
ex.570
- 32 -

		 514 Nederland 1871-1966 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Lindner album
100
		 515 Nederland 1945-1989 gebruikte collectie in
			2 luxe DAVO albums w.o. 50-er en 60-er
			jaren goed gevuld
50
		 516 Nederland 1852-1997 grotendeels gebruikte
			collectie in 3 albums
130
F		 517 Nederland 1852-2007 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 DAVO albums w.o.
			roltanding
600
		 518 Nederland 1876-1970 grotendeels ongebruikte
			collectie in insteekboek w.o. engros
40
		 519 Twee stockboeken w.o. postfrisse losse waarden
			vooroorlogs in veldeeltjes
100
		 520 Nederland Jubileum 1913 nr.99 en nr.100
			engros gebruikt cat.ca.4000 overwegend pr.ex. 200
		 521 Nederland 1852-1970 (on)gebruikte collectie
			in 3 albums w.o. postbewijs etc.
200
F		 522 Nederland 1924-1992 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie met samenhangende
			zegels en combinaties
350
		 523 Nederland blokken, velletjes en postzegelboekjes
			w.o. Eurozegels in 2 albums
70
		 524 Nederland 1945-1980 postfrisse voorraad
300
		 525 Nederland 1981-1994 gebruikte collectie in
			Lindner album
20
		 526 Nederland 1852-1989 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums
50
		 527 Nederland, Ned. Indië, Suriname en Curaçao
			vnl. klassiek en veel betere series cat.5175
			merendeels prachtkwaliteit
150
F		 528 Nederland 1852-1980 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album w.o. betere zegels
			in gemengde kwaliteit
350
		 529 Nederland 1852-2012 (on)gebruikte collectie
			in 2 DAVO albums w.o. 5 gulden Hangend Haar 150
		 530 Nederland 1980-1999 postfrisse collectie in
			Importa album w.o. velletjes en postzegelboekjes 20
		 531 Nederland 1880-1960 ongebruikte voorraad
			met hoge cat.
100
		 532 Nederland 1980-1999 gebruikte collectie in
			Importa album w.o. velletjes en postzegel			boekjes
20
		 533 Nederland 1948-1959 postfrisse partij in stockboek 150
		 534 Nederland modern postfris in dik insteekboek
			w.o. Eurozegels
30
F * 535 Nederland FDC’s in album w.o. E1 tot E4
350
F		 536 Nederland 1852-1940 winkelvoorraad in dik
			insteekboek w.o. betere zegels en stempels 200
		 537 Nederland voorraad (on)gebruikte resp. post-		
			frisse blokken met hoge cat. in 4 insteekboeken 80
F		 538 Nederland 1941-1978 postfrisse collectie in
			2 Lindner albums w.o. betere series
150
539 Nederland ‘back of the book’ w.o. Port, roltan			ding etc. Leuke koop met hoge cat.
150
		 540 Nederland ongebruikte voorraad met zeer
			hoge cat.
10
F		 541 Nederland 1852-1970 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in KABE album w.o. mooi
			vooroorlogs postfris
500
		 542 Nederland voorraad (on)gebruikte boekjes
			en combinaties
30

		 543 Nederland (on)gebruikte resp. postfrisse
			voorraad w.o. Legioenblokken in aantallen.
			Hoge cat.
100
F		 544 Nederland 1852-1979 in 2 albums dubbel
			verzameld met betere zegels
200
		 545 Nederland 1872-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 DAVO albums
130
		 546 Nederland Portzegels gebruikt engros in
			insteekboek, tevens iets Nieuw Guinea
30
		 547 Nederland 1945-1980 postfrisse voorraad
			(alles 5 tot 12 keer)
250
		 548 Nederland 1930-2001 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in album en 2 insteek			boeken cat.ca.2000
20
549 Nederland ‘Back of the book’ in 2 albums
			w.o. betere ex.
150
550 Nederland ‘Bloemenpracht op postzegels’
			met 25 velletjes postfris
50
		 551 nr.443 (4600 ex.) en nr.422 (300 ex.) complete
			vellen ** in vellenmap (plaatfouten!)
20
* 552 Nederland FDC’s 2000-2011 in 2 albums
			(winkelwaarde ca.800)
80
* 553 Nederland FDC’s in 3 albums vanaf E4 enkele
			zonder adres (sommige adressen verwijderd)
			met hoge cat.
200
		 554 Nederland voorraad Eurozegels gebruikt
10
		 555 Nederland 1864-1944 gebruikte collectie in
			DAVO album alsmede 2 FDC albums met iets
			oudere FDC’s
80
		 556 Nederland 1998-2006 gebruikte collectie incl.
			blokken en velletjes
80
		 557 Nederland 1864-1999 grotendeels gebruikte collec			tie in 3 DAVO albums w.o. iets (punt)stempels
80
		 558 Nederland 1852-1960 met betere nrs. en
			mooie afdeling Port in DAVO album cat.6100
			merendeels prachtkwaliteit
150
		 559 Nederland 1852-1988 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 SAFE albums
350
		 560 Nederland postzegelboekjes en combinaties
			grotendeels postfris in 2 Lindner albums
50
		 561 Nederland voorraad gebruikte kinderblokken
			met hoge cat.
20
		 562 Nederland 1945-1975 ongebruikte voorraad
			met hoge cat.
80
F		 563 Nederlandse gebieden voorraad in insteekboek
			w.o. vele betere zegels
400
		 564 Nederlandse gebieden voorraad in insteekboek
			w.o. stempels
30
		 565 Nederlandse overzeese gebieden grotendeels
			postfrisse collectie in 3 DAVO albums
80
		 566 Nederlandse overzeese gebieden 1870-1962
			(on)gebruikte collectie in DAVO album w.o.
			betere zegels
100
		 567 Nederlandse O.G. kleine collectie in Importa
			album
40
		 568 Nederlandse overzeese gebieden in 3 DAVO
			albums w.o. postfris
100
		 569 Ned. Indië en Indonesië (o.a. Weense drukken)
			in 2 insteekboeken w.o. betere zegels
60
F		 570 Ned.Indië Japanse bezetting collectie in album
			en stockboek w.o.bezetting engelse gebieden
			hoge cat
300
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		 571 Indonesië postfrisse voorraad in 4 boeken
			met hoge cat.
150
		 572 Ned. Indië, Curaçao en Suriname grotendeels
			postfrisse voorraad in SAFE album
70
		 573 Indonesië 1948-1984 postfrisse collectie w.o.
			R.I.S.
100
F		 574 Ned. Indië en Suriname (on)gebruikte collectie
			in DAVO album w.o. betere zegels
350
		 575 Nieuw Guinea postfrisse voorraad in
			stockboek w.o. UNTEA cat.ca.4900
130
F		 576 Ned. Indië langebalk-, puntvlak-, trein- en
			propagandastempels (totaal 310 stuks) in
			merendeels prachtkwaliteit (cat.voor 		
			langebalkstempels 1100)
250
		 577 Ned. Indië 1864-1933, Port, Dienst en UNTEA
			in DAVO album cat.2200 in mooie kwaliteit
70
F		 578 Indonesië 1945-1950 stockboek in w.o. betere
			zegels
100
		 579 Indonesië 1992-2000 postfrisse collectie
40
		 580 Ned. Indië (on)gebruikte voorraad met hoge cat. 50
F		 581 Ned. Indië, Indonesië en Nieuw Guinea 1870			2001 (on)gebruikte resp. postfrisse collectie
			in 2 albums w.o. betere zegels o.a. RIS en RIAU 150
		 582 Ned. Indië Portzegels w.o. Typen
20
		 583 Ned. Indië en Indonesië 1870-1979 (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie
20
		 584 Indonesië kleine collectie in insteekboek en
			album w.o. Japanse bezetting
40
		 585 Ned. Antillen 1949-1987 gebruikte coollectie
			in Schaubek album Leuke koop
30
		 586 Suriname postfris engros met hoge cat.
30
		 587 Curaçao luchtpostseries engros gebruikt cat.
			ca.1500 pr.ex.
80
		 588 Curaçao en Ned. Antillen 1873-1998 (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie in DAVO
			album met diverse betere zegels
250
		 589 Ned. Antillen 1873-2006 gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 luxe DAVO albums
			met hoge cat.
300
		 590 Curaçao, Ned. Antillen en Nieuw Guinea in
			2 insteekboeken
30
		 591 Suriname in 2 insteekboeken w.o. postfris
20
		 592 Curaçao en Ned. Antillen in album en 2
			stockboeken
130
		 593 Ned. Antillen 1949-1983 postfris compleet
			w.o. Juliana en Face
100
		 594 Curaçao en Suriname 1873-2002 (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie in 3 Lindner albums 130
		 595 Curaçao, Ned. Antillen, Nieuw Guinea en
			Suriname 1873-1975 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in Importa album
100
		 596 Ned. Antillen voorraad in 2 stockboeken
20
		 597 Aruba 1986-2006 postfrisse collectie cat.ca.770 50
		
598 Nieuw Guinea, Ned. Antillen en Suriname
			collectie in 2 albums en insteekboek w.o.
			betere zegels en UNTEA engros
100
		 599 Ned. Antillen 1950-2001 grotendeels
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums
50
		 600 Curaçao en Suriname in KABE album w.o.
			klassiek en Indonesië in DAVO album
40
		 601 Ned. Antillen 1969-2002 postfrisse collectie
			cat.ca.1200
40

ex.623

		 602 Ned. Antillen 1949-2002 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 Lindner albums
80
		 603 Aruba 1986-2002 postfrisse collectie in
			Lindner album tevens enkele FDC’s
40
		 604 Ned. Antillen en Suriname grotendeels
			postfrisse collectie in 3 dikke stockboeken,
			tevens iets Nederland
100
F		 605 Nederland kleinrondstempels uitgebreide
			collectie van ruim 2800 post-, hulp- en bijkan			toren op brieffragmenten in dik insteekboek 600
606 Nederland ruim 440 perfins in insteekboekje
70
		 607 Nederland stockboek met stempels en iets
			België Leuke koop
30
		 608 Nederland in dik insteekboek w.o. wapenzegels
			met diverse stempels en cijferzegels met
			langstempels
60
		 609 Nederland tandingen, stempels, port etc. in 3
			insteekboeken
200
* 610 Nederland diverse poststukken w.o. betere ex.
o.a. ‘119 Dordrecht’
40
F		 611 Kleinrondstempels hulpkantoren (65 stuks)
			tevens 2 briefkaarten cat.ca.1500 w.o. betere
			en volledige stempels
100
		 612 Nederland album met ca. 90 puntstempels,
			moderne rolzegels en combinaties
50
613 Literatuur v.d. Loo ‘De vervalsingen van
			Nederland en O.G.’
10
		 614 Nederland Loketzegels w.o. Proeven
10
* 615 Nederland voorfilatelie w.o. Rotterdam (55 ex.) 50
F		 616 Nederland plaatfouten in insteekboek w.o.
			vele betere zegels
250
F * 617 Nederland voorfilatelie 1658-1900 ca. 115
			poststukken w.o. departementstempels,
			tramstempels, déboursé, driestuiverstempels
			etc. Interessante prachtkoop
400
* 618 Nederland collectie verhuiskaarten
10
		 619 Nederland plaatfouten restantcollectie in 2
			albums met veel zegels
20
* 620 Nederland klassiek treinstempels zowel op
			poststukken als op zegels opgezet op blanco
			bladen in Fil-I-Safe album
80
		 621 Nederland treinzegels w.o. hogere waarden
			in insteekboek alsmede 3 (blanco) vrachtbrieven 40
		 622 Nederland puntstempels in dik stockboek
20
F * 623 Nederland vnl. brieven verstuurd uit Delfshaven
			en Rotterdam (27 st.) in SAFE album tevens
			iets kleinrondstempels alle in prachtkwaliteit 200
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ex.661
ex.624

ex.629

ex.628

ex.627

ex.638

ex.630
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ex.667

F * 624 Nederland firmareclame op poststukken uit
			Rotterdam (39 st.) w.o. leuke frankeringen
			in SAFE album vrijwel alle prachtkwalitet
250
* 625 Nederland oude poststukken (ca. 60 stuks)
vanaf 1e Emissie alsmede vóórfilatelie
50
* 626 Nederland collectie drukwerk in ordner vanaf
			1872 (ca. 100 stuks) beschreven op albumbladen 150
F * 627 Nederland aangetekende brieven van Rotter			damse bijkantoren (23 st.) in SAFE album
			w.o. valeurbrieven en leuke frankeringen
			vrijwel alle prachtkwaliteit
200
F * 628 Nederland geïllustreerde brieven uit Rotter			dam (37 st.) in SAFE album tussen 1866 en
			1930 w.o. schaarse en betere frankeringen
			in mooie kwaliteit Prachtkoop
500
F * 629 Nederland vóórfilatelie tussen 1641 en 1846
			(38 st.) in Schaubek album w.o. 3 stuiver			stempels, scheepspost e.d. merendeels
			pracht kwaliteit
600
F * 630 Nederland firmareclame op poststukken uit
			Rotterdam (27 st.) in SAFE album w.o.
			expressebrieven en leuke frankeringen
			vrijwel alle prachtkwaliteit
100
		 631 Nederland grootrondstempels in insteekboek
			(ca. 380 stuks) alsmede kortebalkstempels
‘grafelijke zalen’
20
* 632 Nederland KLM-vluchten 1952-1993 ca. 190 stuks 10
* 633 Nederland poststukken w.o. 1e Emissie en
			Hangend Haar, FDC’s w.o. E2 en postzegel			velletjes in album
150
		 634 Nederland stadspost in insteekboek
10
		 635 Ned. Indië puntstempels in stockboek en op
			bladen
50
* 636 Postwaardestukken collectie in 2 albums v.a.
			nr. 1 gebruikt
60
* 637 Nederland ca. 90 poststukken
40
F * 638 Ned. Indië ca. 100 poststukken w.o. betere ex. 100
* 639 Nederland perfins op prentbriefkaarten in 3
			albumpjes
90
Nederland en gebieden in dozen
				
		 640 Nederland 1940-1990 postfrisse voorraad
			w.o. zeer goed 50-er jaren in overwegend
			zeer goede kwaliteit cat.ca.15.000
700
		 641 Nederland, Ned. Antillen en Suriname doos
			met postfris materiaal in honderden zakjes
			en aantallen Hoge cat.
60
		 642 Nederlandse gebieden in 7 mappen/stock			boeken en enkele bladen met hoge cat.
40
		 643 Nederland doosje met o.a. modern postfris
			en prentbriefkaarten
80
		 644 Nederland doos postfris en hoge frankeerwaarde 400

		 645 Nederland doos met o.a. gebruikte velletjes
			(Amphilex etc.) verhuiskaarten (o.a. oudere),
			boekjes met kerstzegelactie en postzegel
			zonder waarde
60
		 646 Nederland blokken en velletjes engros in 2
			doosjes w.o. Legioen en Amphilex cat.ca.10.000 150
		 647 Nederland en koloniën in 4 DAVO albums w.o.
			betere zegels o.a. Emissie 1923 Mooi gebruikt 350
		 648 Nederland houten kistje met postzegelboekjes
			1964-1973 (ca. 350 stuks) w.o. telblok en nr.9 100
		 649 Nederland doos met postfris in zakjes w.o.
			veel 50-er jaren
150
* 650 Ned. Indië betere poststukken w.o. Wates			kediri (400 pnt.), Sinabang (125 pnt.) en
			roodfrankeringen Leuke koop
50
		 651 Nederland bundels klassiek w.o. punt- en
			grootrondstempels
50
		 652 Nederland en overzeese gebieden postfris in
			zakjes w.o. 60-er jaren
60
		 653 Ned. Indië diverse stempels etc uit te zoeken 10
		 654 Nederland en gebieden doos met mappen en
			albumbladen w.o. postfris
50
* 655 Indonesië FDC’s w.o. ook beginperiode
50
* 656 Nederland en koloniën FDC’s in doos groten			deels Suriname
50
		 657 Nederland port betaald zegels in complete
			rollen van 5000 stuks nr.10-14 en 16 cat.
			6000 Interessant
60
* 658 Nederland FDC’s en speciale enveloppen
50
		 659 Nederland 1933-1943 postfrisse series veelal
			in veldeeltjes en veel met plaatnummers
500
		 660 Stadspost en herdenkingsvelletjes
20
F		 661 Ned. Indië doos met 4 rondzendboekjes w.o.
			betere zegels en series met hoge cat.
500
		 662 Suriname doos met map vellen en veldelen
			w.o. variëteiten, alsmede speciale mappen
			met velletjes
70
		 663 Nederland Bontkraag en Veth stempels,
			briefstukjes etc.
10
		 664 Nederland doos met postfrisse guldenzegels
			Hoge cat.
50
		 665 Nederland doosje met guldenzegels (ca. 1200
			gulden)
50
* 666 Doos met ca. 300 FDC’s w.o. Aruba
10
F		 667 Ned. Indië ca. 800 briefstukjes met diverse
			stempels uit archief Leuke koop
100
		 668 Nederland diversen w.o. stempels en 3
			brieven 1e Emissie
50
* 669 Moderne ongebruikte postwaardestukken
			w.o. Euro’s (ca.300 ex.)
10
		 670 Diverse velletjes (nul cent zegels) cat.ca.220
			(geldigheid?)
10
* 671 Indonesië FDC’s in doos
10
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* 672 Nederland diversen w.o. Cour de Justice,
			verrekenstempel 1½ ct. Wormerveer,
			diverse puntstempels etc. (ca.55 stuks)
60
		 673 Frankeergeldige Euro’s ca.465
200
		 674 Nederland en overzeese gebieden doos met
			insteekkaartjes w.o. betere zegels en stempels
			daarbij zakje met treinstempels Leuke koop 130
		 675 Nederland en koloniën op kaarten en in zakjes 60
* 676 Nederland voorfilatelie, consulaat Duitsland
			(1915) met interessante tekst, bijzondere
			stempels 1945-1950 etc.
60
* 677 Nederland FDC’s jaren ‘60 hoge cat
50
		 678 Ned. koloniën in 8 rondzendboekjes w.o.
			betere ex.
200
		 679 Nederland plaatfouten (on)gebruikt resp.
			postfris op Hawid-kaarten ca. 230 zegels
60
680 Doosje met firmaperforaties (ca. 200 stuks)
10
		 681 Nederland Portzegels (Krimpen) engros
10
		 682 Nederland 1876-1981 op albumbladen w.o.
			aardig 50-er jaren
60
		 683 Nederland diversen w.o. Legioen. Hoge cat.
50
* 684 Transforma Rotterdam doos met ca. 180
			poststukken
10
		 685 Nederland en O.G. postzegelboekjes 1964			1974 (ca. 500 stuks) in doos
100
		 686 Nederland complete vellen en veldelen 50-er,
			60-er en 70-er jaren cat.ruim 11000
200
		
687 Nederland 5 jaarsets 2003-2008 postfris in doos 100
		 688 Nederland op insteekkaartjes w.o. 1e Emissie 50
689 Nederland ‘Hangend Haar’ gespecialiseerd op
			albumbladen
50
		 690 Nederland frankeermachine van RABO-bank
			met oude logo
50
* 691 Nederland oude brieven met puntstempels
			(grote steden) ca. 80 stuks in 3 albums in
			goede kwaliteit
50
		 692 Nederland twee houten kistjes met postzegel			mapjes t/m 2009
150
		 693 Nederland mapjes 2002-2009 in 4 albums
150
		 694 Doos met jaarsets, Davo album, etc. hoge cat. 40
		 695 Nederland diversen w.o. ongebruikt Bontkraag 60
		 696 Nederland en koloniën restanten in 17 albums/
			stockboeken w.o. luxe ex. in twee verhuisdozen 60
* 697 Nederland doos met FDC’s en enkele poststukken 50
		 698 Nederland en koloniën enigszins gespecialiseerde
			collectie in 9 stockboeken w.o. vooroorlogs
			postfris en poststukken cat.12000+ Leuke koop 400

* 699 Nederland FDC’s in doos w.o. E23 en E28
50
		 700 Vier collecties w.o. betere zegels vnl. gebruikt
			met zeer hoge cat.
150
		 701 Nederland doos met 7 albums w.o. postfris en
			FDC’s
60
* 702 Nederland doos met FDC’s in 4 albums, zelden
			aangeboden
150
		 703 Nederlandse overzeese gebieden doos met 7
			albums en zakjes w.o. postfris daarbij insteek			boekje Wereld
150
		 704 Nederland en koloniën in 8 albums
60
		 705 Nederland doosje met 2 stockboeken en
			velletjes los met stock 70-er jaren zeer hoge
			cat. (voormalige frankeerwaarde)
50
* 706 Nederland verhuisdoos met 8 albums met
			poststukken en FDC’s alsmede map met
			Duitse poststukken
50
		 707 Nederland doos met 7 albums/stockboeken
50
* 708 Nederland doos met 7 albums FDC’s vanaf
			E16 alsmede bijzondere vluchten
60
		 709 Nederland doos met van alles w.o. provincie			velletjes
50
* 710 Nederland FDC’s in 4 albums alsmede Duitsland 50
		 711 Nederland in 5 albums/stockboeken
20
		 712 Indonesië 1948-2013 doos met 3 albums en 3
			dikke stockboeken met een enorme voorraad
			postfris materiaal. Zeer hoge Zonnebloem waarde 350
F		 713 Nederland 1891-2010 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie w.o. beter vooroorlogs o.a.
series Veth en fotomontage met certificaat  
			Prachtkoop in 5 Schaubek albums
2000
		 714 Nederland en kol. in 5 rondzendboekjes en
			2 stockboeken w.o. buitenland
100
* 715 Nederland FDC’s tussen E78 en E437 in 5
			SAFE albums
60
		 716 Nederland 7 albums/stockboeken w.o. FDC’s
			en blokken van 4
60
		 717 Nederland doos met postfrisse guldenzegels
50
		 718 Nederland DAVO thema boekjes (20 stuks)
			zonder zegels in doos
10
		 719 Nederland verhuisdoos met 8 albums en 21
			jaarsets (1977-1997) alsmede stockboek
			Antillen en Suriname
50
		 720 Nederland doos met postfrisse winkel			voorraad met o.a. Guilloche en kerken
			(meermalen) in 10 boeken en mappen w.o.
			leeg met zeer hoge cat.
400
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		 721 Ned. Antillen 1976-2008 grotendeels
			postfrisse voorraad in doos met 3 dikke
			stockboeken alsmede 12 presentatieboekjes
* 722 Nederland en koloniën FDC’s w.o. betere ex.
			o.a. onbeschreven 50-er jaren cat.ca.2400
		 723 Nederland doos met postfrisse guldenzegels
* 724 Nederland FDC’s 1964-2009 vrijwel compleet
			(ca.500 ex.)
* 725 Nederland FDC’s vanaf E4 in verhuisdoos
			met 10 albums
		 726 Ned. Indië, Nieuw Guinea en Suriname in 4
			DAVO albums w.o. modern Suriname
* 727 Nederland en overzeese gebieden doos met
			FDC’s in 8 albums
		 728 Nederland 2000-2010 doos met 2 albums
			postfris, dik stockboek en doos met Euro			zegels hoge frankeerwaarde, tevens 2 lege
			DAVO-albums
		 729 Nederland 1852-2012 gebruikte voorraad in
			4 Importa insteekboeken met zeer hoge cat.
		 730 Suriname 1873-2009 (on)gebruikte resp.
			postfrisse voorraad in doos met 4 dikke
			stockboeken alsmede boekje Nederland 1940-45
		 731 Nederland doos met album, 8 insteekboeken
			en mappen w.o. postfris
		 732 Nederland twee DAVO dozen met 18
			stockboeken en mapjes
		 733 Nederland diversen w.o. Eurozegels
		 734 Nederlandse gebieden doos met 6 stock			boeken w.o. postfris
		 735 Nederland en overzeese gebieden doos met
			4 albums en 2 cassettes met albumbladen
		 736 Indonesië voorraad in 5 stockboeken met
			hoge cat.
		 737 Doos met mappen en 7 stockboekjes w.o.
			veel 70-er jaren Leuke koop met hoge cat.
		 738 Nederland en overzeese gebieden doos met
			albums en 7 stockboeken
F * 739 Nederland FDC’s 1950-2000 w.o.E1 tot E50
			compleet Hoge cat.

200
130
50
60
180
200
50

200
100
150
60
40
100
80
50
100
200
80
600

		 740 Nederland en gebieden doos met 2 albums,
			2 insteekboeken, mapjes, 2 rondzendboekjes
			en 5 gelegenheidsboekjes
50
		 741 Nederland doos met bundels kantoorpost,
			2 Feyenoord-boekjes (Euro-zegels) alsmede
			kindervelletjes
10
		 742 Nederland reclamestempels Rotterdam en
			omgeving (1906-1945) grote op datum
			verzamelde collectie in 31 mappen
100
		 743 Zeven albums en stockboeken, doosje met
			postzegelboekjesen twee mapjes waaronder
			Euro boekjes en veel postfris
80
		 744 Verhuisdoos met o.a. Euro-sets (ca. € 50), 		
			restantcollecties en lege bladen Leuke koop 100
* 745 Doos FDC’s met 6 albums w.o. Suriname
50
		 746 Nederland verhuisdoos met 8 albums/stock			boeken met veel Eurozegels
300
		 747 Verhuisdoos met 15 albums en stockboeken
			en wat literatuur
50
		 748 Suriname postfris t/m 2009, Aruba t/m
			2005, FDC’s etc. Leuke koop
150
		 749 Nederland verhuisdoos met 6 albums, 2
			insteekboeken, postzegelboekjes en mappen
250
		 750 Nederland en overzeese gebieden doos met 7
			albums o.a. FDC’s en Euro-zegels
50
		 751 Verhuisdoos met o.a. 6 mooie Safe albums,
			leuke koop
100
		 752 Nederland verhuisdoos met 2 dozen, mapjes
			en zakken met veel zegels
50
		 753 Nederland en overzeese gebieden verhuisdoos
			met 3 albums, 4 ringbanden en 2 insteek			boeken w.o. klassiek en postfris alsmede
			enkele mapjes
80
		 754 Horloges, Davo geschenkbonnen (€200) etc.
			leuke koop
50
		 755 Nederland en overzeese gebieden in verhuis			doos met 17 albums/stockboeken w.o. **
			guldenzegels met hoge cat.
60
		 756 Nederland engros in 6 verhuisdozen w.o.
50-er jaren en iets ‘back of the book’
250

Tijdens de veilingdagen kan eenvoudig en gratis geparkeerd worden voor brasserie Woudestein.
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759

758

761

762

760

763

764
768
765

771

769

767
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773

775

774

776
777

				

Asia single lots
				
KF 757 China 1878 Large Dragon Mi.1 cat.600+ VF
			mint with double impression at bottom
			scarce variety
200
F		 758 China Large Dragon Mi.3 II cat.1200 average
			quality (missing perfs and small tear)
80
F
759 China SG.1-3 cat. £1.350 very fine used
400
F		 760 China SG.22 used (?) with orig. gum two Tai
Chi watermarks and retouched ‘nine’  Fine
			interesting stamp
40
F		 761 China Mi.29 * cat.450 VF
100
F		 762 China Mi.29 cat.250 VF used
50
F		 763 China Mi.30 cat.500 almost VF used (some
			little brown spots) overprint 2 cents very
			very weak!
80
F		 764 China Mi.31 cat.300 VF used
80
F * 765 China complete cover form Canton 1856 to
			Batavia (on back transit Canton 13 oc 1856
			and Hong Kong 14 oc 1856 and weak Batavia
			receiver)
200
KF* 766 PPC from Amoy (1901) with mixed Hong Kong
postage to Cairo (sent by H.M. costum officer) 250
F * 767 China post.stat. nr.46 with add.1 and 25 ct. from
			Shanghai to Holland (19-03-1941) and censor
30

F		 768 China Ichang SG.15 cat.£25 VF with 3 trial
			perforations not succeeded, leaving an
			impression of imperforated left margin
80
F * 769 Chungking postal stationary nr.1 with
			“costums Tiensin’” and on back “costums
			Shanghai’”and “costums Ichang” average
			quality but rare
80
* 770 German P.O. in China picture postcard with
Mi.2 Type I and 2 ‘dollar’ cancels “Shanghai”
and “Foochow” almost fine
30
F * 771 German Feldpost card used in all Tiensin P.O.’s 20
KF* 772 Russian P.O. in China mixed postage on
			cover from Shanghai (1918) to Leipzig rare
			and attractive (roughly opened at back)
300
F		 773 PRC Yang C47 MS (Mi.block 5) cat. $120
			(Mi.450) (*) VF NH
80
F		 774 PRC Yang S61MS (Mi.block 9) 8 no gum as
			issued cat. $1000 (Mi.cat.4500) F-VF (some
			small creases)
600
F * 775 PRC cover with Yang T41 MS (Mi.block 19) F-VF 100
F		 776 PRC T46 (Mi.1594) ** (NH) cat. $1000
			(Mi.cat 2000) VF NH mint
800
F * 777 PRC Yang T46 (Mi.1594) on FDC cat.$250
			(Mi. cat.1500) VF
500

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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779

780
781

ex.783

782

785

ex.784
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787

789

786

788

791

790

F * 778 PRC postal stationary envelope PF21 (Chen
			1993) cat.500 RMB VF mint
20
F * 779 PRC postal stationary envelope PF23b (Chen
			1993) cat.5000 RMB VF mint
150
F * 780 PRC postal stationary envelope PF25b (Chen
			1993) cat.5000 RMB VF mint
180
F * 781 Hong Kong letter from Hamburg via Thurn
			and Taxis (2/6 shilling) to Marseille and
			English paquebot 2,16 goldfrancs, arrival c.d.s.
			8 Sep. 1863 on back rare and early date
150
F * 782 Hong Kong international reply coupon with
			c.d.s. Hankow 1912 very scarce
30
F		 783 Hong Kong nrs G3,G9 and G14(1956) cat.
			HK$ 320 UNC
10
F		 784 Hong Kong nrs G2,G5,G8 and G13 cat. HK$
			1065 UNC
40
F		 785 Hong Kong nr.G11 cat HK$ 2100 UNC
80

F		 786 Hong Kong nr.G12 cat. HK$ 330+ EF/UNC
F		 787 Hong Kong nr.H4(1935) cat. HK$ 1200+
			EF/UNC
F		 788 Hong Kong nr.H14a(1948) cat. HK$ 1000+
			EF/UNC
F		 789 Hong Kong nr.S5a(1948) cat. HK$ 7600 EF
F		 790 Japan Sa.1-4 (*) cat.255.000+Yen F-VF
			(some slight brown spots)
F
791 Japan Sa. 3 pl.I pos.26 laid paper ‘worn’  
late print very fine and scarce
KF* 792 Japan complete letter with cheque (£ 155)
			dated Nagasaki 17 feb 1865 to Leyden with
			acc.mark GB IF22 and “Suez Amb.” on front,
			on back Shanghai c.d.s, Hong Kong c.d.s
			and Leiden receiver
* 793 Japan postal stationary Sa.FC12 with Otaru
			1908 c.d.s in blue to Germany
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30
100
100
300
200
100

1000
10

794

796

ex.804

ex.810

ex.799

ex.806

809
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ex.807
ex.808

ex.811

ex.811

ex.812

F * 794 Japan R-cover with Chrysanthenum 3 Sen
			and 8 Sen (2x) to Bloemendaal sent on to
			Hilversum (1913)
* 795 Siam incoming mail postal stationary from
			Heidenheim Würtemberg (1901) to Korat
F * 796 Thailand airmail cover with Mi.188c,234 and
			236 from Bangkok via Makasser to Amboina
			(9 sept.1940) scarce
Asia small lots
				
		 797 Shanghai 23 items mostly Dragons all but
			one or two forgeries or reprints
		 798 PRC Yang W2 used hinged in pres. booklet
			“Long Live Chairman Mao! “
F		 799 PRC 16 imperforated stamps (1950-ties)
probably from publicity leaflets (?) sold as is
		 800 PRC N7 and N9 (2x) VF NH mint
* 801 Indo-China 6 airmail covers Hanoi-Batavia
			(1938) via Bangkok
		 802 Japan classic stamps incl. one forgerie cat.ca.
			60.000 Yen (scans on request)
F		 803 Japan on 3 stockcards with better stamps,
			also 3 covers China and a picture postcard
			with German Kiautschou stamp

50
50
80

70
50
40
60
80
50
50

F		 804 China, Japan, Siam and Korea on stockcards
			approx. 260 stamps
70
* 805 Asia 16 items of postal history incl. Japan
			used in China
100
Asia in folders
				
F		 806 China classic stamps on stampsheet incl. 4
			large Dragons, 3 red revenue stamps etc.
			Very good lot (scans on request)
1000
F		 807 China Sun Yat Sen and other stamps in
			blocks of 9, 50 etc. many better items
200
F * 808 China 9 fotos of different old professions in
			probably Shanghai 1935 Rare
50
F * 809 Shanghai large envelope philatelically franked 40
F
810 Hong Kong ‘Treaty ports’ verzameling
			stempels (ca. 140 items) Leuke koop
150
F		 811 PRC modern imperforated stamps, printer			proofs and misprints (8 items) interesting
			(scans on request)
100
F		 812 Japan 44 classic stamps (almost all original)
incl. cancels, first issues etc.  High cat.value  
			(scans on request)
600
		 813 Japan 1872-1910 small collection Sa.cat.
			ca.40.000 Yen
30

All single lots can be viewed online: www.rynmond.com
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ex.818

ex.818

ex.831
ex.839

		

Asia in albums and stockbooks

		 814 China in two stockbooks incl. modern
			phantasy M/S
10
		 815 China incl. better PRC in 2 stockbooks
150
		 816 China and PRC in stockbook with approx.
			1000 stamps
150
		 817 China and PRC in little stockbook with approx.
			200 stamps also some locals and Taiwan
40
F * 818 China 65 items of postal history incl. interesting
			airmail and stationary (scans on request)
700
		 819 China in 3 stockbooks
40
		 820 China and Japan with approx. 600 stamps,
			some MS of Japan, some covers and stationary 100
		 821 China 1897-1960 (un)used collection incl.
			provinces and locals
300
		 822 China PRC special album about Mao with
			approx. 200 stamps
30
		 823 PRC in 2 ordners approx. 1200 stamps also
			ordner with Republic of China
150
* 824 PRC approx. 90 covers incl. 10 slightly better ones 60
		 825 PRC Shanghai 2010 2 special books
10
		 826 PRC small stockbook with better N-, T- and
			J-sets NH
200
		 827 PRC 1949-1981 used and hinged collection
			incl. used Fishes
280
* 828 PRC maximumcards ca. 32 complete sets
			incl. nr.1
40
		 829 Japanese occupation of Phillippines, Birma
			etc. incl. forgeries
30
		 830 Japan NH and used in stockbook
40
F * 831 Japan approx. 70 items of postal history incl.
			some interesting ones
50
		 832 Japan collection in stockbook incl. classic

			stamps and FDC’s Landscapes
150
		 833 Macao 1987-1997 NH collection Mi.cat.
			ca.1700 VF
180
834 Siam used stock (ca. 2500 stamps) incl. first
			issues and 1908 set with 40 Tical
150
		 835 Thailand 1883-1994 collection in 2 stockbooks
			and album incl. MS ** (NH) and booklets **
			(NH) also some Birma
250
				
Asia in boxes
			
		 836 Japan used and unused on albumleaves and
			stockcards lots of material with high cat.
200
		 837 Japan used in box until 2010 on fragments
			also better cancellations
60
		 838 China in box with hundreds of black cards,
			packets, FDC’s etc. approx. 6.000 stamps
100
F		 839 Asia incl. Japan and China
250
		 840 Japan 1860-2013 used in box with 6 albums,
			2 stockbooks and albumleaves with a lot of
			modern material
250
* 841 PRC big box with 4 small boxes with lots of
			max.cards, covers etc. nothing exciting
50
		 842 China 4 stockbooks (one small) incl. better
			Cultural Revolution used and 2 catalogues
			incl. Ma 1947
200
		 843 PRC in big box (8 kg) with approx. 80 stamp			en presentation booklets with high cat. value 130
		 844 Japan 10 stockbooks/albums (incl. 3 empty)
			and one stockcard with mint and used stock
			Very high cat.
200
		 845 Japan 1990-2004 home made VF used
			collection in 6 albums incl. blocs, probably
			complete
200
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TWEEDE ZITTING
MUNTEN, ENGELAND & GEBIEDEN, EUROPA, DIVERSEN EN DOZEN
ZATERDAG 13 DECEMBER 2014 IN BRASSERIE WOUDESTEIN
OP HET TERREIN VAN EXCELSIOR
AANVANG 11:30 UUR PRECIES

847
ex.860

ex.849

Munten, bankbiljetten en prentbriefkaarten
		 846 Colonial banknote $4 Georgia probably reprint
F		 847 Monaco 2002 Euroset schaars
		 848 San Marino 2002 Euroset schaars
F		 849 Vier bankbiljetten w.o. nr.34-1 in minder
			fraaie licht beschadigde kwaliteit cat.4000
			zeer zeldzaam ex.
		 850 Franse Assignaten 10.000 francs Pick nr.A82
			(3 stuks) cat.$180 in doorsnee kwaliteit
		 851 Vaticaan 2002 Euroset schaars
* 852 Prentbriefkaarten in 3 oude albums (ca. 350
			stuks)
		 853 Duits noodgeld in speciaal album
		 854 Noodgeld in Lieban album ca. 200 verschil			lende ex.
		 855 Noodgeld ca. 480 stuks verschillende ex.
		 856 Doos met munten w.o. Europese landen en
			China (o.a. vervalsingen)
* 857 Doosje met 100 reproducties Rotterdam en
			200 komische kaarten

10
250
100
130
10
200
50
20
30
40
10
10

		 858 Engelse koloniën leuke koop munten (doosje
			in doos)
30
		 859 Bankbiljetten in doos ca. 70 stuks w.o. uit Azië 10
F * 860 Prentbriefkaarten w.o. veel Zuid-Holland o.a.
			IJsselmonde, Schoonhoven en Sliedrecht
			(ca.130 stuks)
50
* 861 Doos met 300 prentbriefkaarten verzonden
			o.a. vanuit Engeland en Nederland in 5 albums 10
		 862 Doosje met o.a. Wilhelmina dubbeltjes en
			wat postzegels
20
* 863 Prentbriefkaarten (ca. 120 stuks) grotendeels
			Nederland w.o. betere stempels
50
		 864 Liebig kaartjes gesorteerd leuke koop
60
		 865 Doos met munten w.o. betere in ringband,
			kistje en zakjes alsmede literatuur
60
		 866 Bankbiljetten (ca. 400 stuks) w.o. betere ex. 		
			in 4 albums
180
		 866a Bankbiljetten catalogi (ca. 5 kg)
10
		 867 Munten w.o. zilveren in doos met 3 dikke albums 80
		 868 Doos met gulden jaarsets (ca. 70 stuks) w.o.
			met zilverpenning
30

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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871

870

875

ex.876

873

ex.874

878

877
885

880

889

ex.900

883

881

882

ex.893

ex.901

886

ex.888

ex.894

ex.899

904
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887

ex.897

ex.898

ex.906

896

892

Engeland en gebieden losse nummers
				
F		 870 Engeland SG.1 cat. £300+ met 3 zeer brede
			randen pr.ex.
100
F		 871 Engeland S.G.137 cat. £4750 vrijwel pr.ex.
			(small tear in top corner right hand side)
400
		 872 Engeland SG.459 ongetand proefpaar ** pr.ex. 10
F		 873 British Antarctic Territory SG.15A ** cat.£130
			pr.ex. (VF unm.mint)
40
F		 874 Australië S.G.141-143 cat. £210 pr.ex. (very
fine used)
50
F		 875 West Australië SG.128 cat.£180 pr.ex. (very
fine used)
50
F		 876 Canada S.G.188-195 * cat £580 pr.ex. (very
fine mint)
100
F * 877 Eritrea registered cover from Asmara to New
			York franked 3 shilling 85 cents (1951) rare 100
F		 878 Falklands SG.116-126 * cat.£700 vr.pr.ex.
(fine mint with small faults)
180
KF 879 Falklands SG.136 * cat.£950 pr.ex. (very
fine mint)
300
F
880 Grenada SG.41C cat.£325 pr.ex. (very fine used) 70
F
881 Grenada SG.66 * cat.£150 pr.ex. (very fine mint) 40
F
882 Gibraltar S.G.70 * cat. £140 pr.ex. (very fine
			mint)
30
F
883 Gibraltar S.G.74 * £225 pr.ex. (very fine mint) 70
		 884 Gibraltar S.G.128 (perf.14) cat. £65 pr.ex.
(fine mint)
20
F		 885 Gibraltar S.G.130 (perf.14) in blok van 4 **
cat. £280 pr.ex. (very fine unm.mint)
70
F		 886 Hong Kong SG.17 cat. £65 pr.ex. (met blauw
			Yokohama stempel)
10
F		 887 Kaap de Goede Hoop S.G. 14 cat. £ 1.900
			fraai.ex. (average usual quality)
80
F		 888 Kedah S.G. 60-68 * cat. £275 pr.ex. (very
fine mint)
90

F
		
		

889 Malta S.G.88 * cat. £100 pr.ex. (very fine mint)
890 Natal S.G.143 cat. £130 pr.ex.
891 New Guinea S.G. 204 cat. £ 140 pr.ex (very
fine mint)
F * 892 New Zealand 1867 cover with SG.114 (2x)
			and 122 to Scotland
F		 893 Papua SG.17-20 (horizontaal watermerk)
* cat. £493 pr.ex. (fine mint)
F		 894 Rhodesia S.G.279b cat. £ 700 pr.ex. (very
fine used)
		 895 Selangor Jap. Occ. S.G. J290a * in blok van
7 cat. £35+ pr.ex. (very fine NH)
F		 896 Singapore S.G.nrs.127 £400 pr.ex.
F		 897 Somaliland SG.32-44 * cat.£250 pr.ex. (very
fine mint)
F		 898 Straits Setllements S.G. 105 cat. £325 pr.ex.
(very fine used)
F		 899 Zanzibar SG.20-21 cat.£225 pr.ex.
F
900 Zanzibar SG.42J cat.£900 pr.ex. (very fine used)
F		 901 Turkije Mi.913-934 * cat.650 pr.ex.
				
Engeland en gebieden in enveloppen
				
		 902 Engeland klassiek op zwarte kaartjes w.o.
			2d. blue
		 903 Engeland SG.62/66 in aantallen cat.ca.
			£9.500 Interessante koop
F		 904 Engeland vervalsing £5 met Jersey stempel,
			schaars
* 905 Engeland correspondentie 12 poststukken
			met SG.66 cat.ca. £2.500
F		 906 Engelse koloniën op zwarte kaartjes w.o.
			betere zegels
		 907 Engelse koloniën in 2 rondzendboekjes w.o.
			betere en Indiase Staten

For boxes with an estimate of € 50 or less a minimum price of € 10 applies.
Voor dozen met een taxatie van € 50 of minder geldt een minimumprijs van € 10.
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30
40
40
100
130
200
10
100
70
90
50
300
80

50
100
100
80
100
50

ex.910

ex.908

ex.913

ex.911

ex.915

ex.937

ex.918

ex.930

ex.927

ex.943

ex.942

ex.931
ex.962

ex.946
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ex.959

ex.964

F		 908 Engelse koloniën op zwarte kaartjes wo.
			betere zegels
280
		 909 Engeland en koloniën op insteekkaartjes
w.o. betere zegels o.a. ‘Penny black’
100
F		 910 Australië 2005 Rotary M/S (only 10.500
			printed) 25 ex.
100
F		 911 Australië OS-overdrukken en klassieke
			staten op zwarte kaartjes. Leuke koop
150
		 912 Australië New South Wales en Tasmanië
			op insteekkaartjes w.o. betere stempels
60
F * 913 Betere poststukken w.o. Barbados 1869,
			Black Penny en halvering Newfoundland (10 ex.) 200
		 914 Canada klassiek Brits Columbia cat.ca. £350
			fraai ex. voor referentie
20
F		 915 Zululand ongebruike samenstelling cat.ca. £600
60
		 916 Canada betere zegels op zwarte kaartjes
70
* 917 Ceylon oude postwaardestukken (44 st.)
			w.o. gebruikt
10
F		 918 Hong Kong betere zegels w.o. SG.100-116
			(cat.£800), SG.75 (cat.£600) en Eerste Dag
			met SG.F12 cat.ca.£2500 Interessant
300
		 919 Hong Kong SG.90B cat. £1.100 fr.ex. (very
			interesting forgery)
20
		 920 Indische Staten w.o. Kashmire op kleine bladen 20
		 921 Malaysia en North Borneo op 2 insteekkaarten 30
* 922 Mauritius 10 poststukken w.o. ‘paquebot’
70
		 923 Nieuw Zeeland klassiek op zwarte kaarten.
100
		 924 Rhodesia en Nyassaland 5 postzegelboekjes
			cat.£81 alsmede incompleet boekje Zuid-Afrika 30
			
Midden Oosten, Noord- en
Zuid Amerika in enveloppen
				
* 925 Duitse en Turkse post in de Levant (15 stuks) 40
* 926 Egypte diverse poststukken
20
F * 927 Palestina 17 poststukken
40
		 928 USA Mi.blok nr.1 * cat.400 fr.ex
40
		 929 USA klassiek op zwarte kaartjes
80
F
930 Chili Eerste emissies ‘Colon’ (22 stamps)
			scans on request
30
F		 931 Honduras 1891 ongetande uitgaven in paren 20
* 932 Zuid-Amerika 9 klassieke p.w.s.
50
		 933 Zuid- en Midden-Amerika op insteekkaartjes
			w.o. betere zegels en stempels
40
			
Engeland en gebieden in mappen
				
		 934 Engeland collectie plaatfouten George VI
20
		 935 Engelse koloniën Omnibus 1963 postfris
10
		 936 Engeland en koloniën w.o. Blackpenny op
			albumbladen
200
F		 937 Engelse koloniën klassiek w.o. Antigua SG.1
			(cat. £550)
50

ex.970

		 938 Engelse koloniën restantcollectie op albumbladen
		 939 Engelse koloniën klassiek op albumbladen
		 940 Australisch Antarctica 1966-1996 postfrisse
			collectie
		 941 Brits Oost Afrika Barefoot nr.2-4 cat.£145 pr.ex.
F		 942 Ceylon 1857-1900 (on)gebruikte collectie
			met veel betere zegels en hoge cat. (vlgs.
			inzender £8.000)
F		 943 Falkland klassiek op stockkaart cat.ca. £1570
			(scans on request)
		 944 Fiji gebruikte collectie cat.ca. £900
		 945 Gambia op insteekkaarten w.o. 4 goede
			WWF-series
F		 946 Hong Kong 1862-1948 gebruikte collectie
			incl. SG.51c (damaged)
* 947 British India 1925 3 telegrams with advertis			ments Attractive lot (scans on request)
		 948 Kelantan op stockkaarten
		 949 Malakka stockkaarten met veel goede nummers
		 950 Papua vnl.postfris op albumbladen
		 951 Perak diverse (on)gebruikt en postfris
		 952 Pitcairn postfris op insteekbladen
		 953 Zuidelijk Afrika op insteekbladen
				
Midden Oosten, Noord- en
Zuid Amerika in mappen
				
		 954 Egypte op albumbladen w.o. betere ex.
		 955 Palestina diverse plaatnummers
		 956 Israël interimperiode Leuke samenstelling
		 957 Turkije diversen op albumbladen w.o. betere
		 958 Turkije kleine tentoonstellingscollectie Prachtkoop
F		 959 Yemen UPU 1949 Mi.114A-121A in complete
			imperf.sheets of 16 VF NH mint
F		 960 Verenigde Staten klassiek w.o. betere
			kleuren, typen etc. Interessant
		 961 USA ongebruikt resp. postfris op insteek			bladen w.o. klassiek, hoge cat.
F		 962 USA op albumbladen w.o. betere zegels,
			daarbij Duitse gebieden
* 963 Argentinië Blokken 1939 w.o. op brief
		 964 Colombia diversen met hoge cat.
		 965 Paraguay collectie 1870-1960 w.o. dienst,
			luchtpost, variëteiten en enkele brieven
* 966 Peru 1860-1870 10 documenten
		 967 Phillippijnen op albumbladen, stockkaart en
			enkele brieven
		 968 Uruguay 1858-1931 collectie met beter
			klassiek Montevideo
		 969 Uruguay 1911 niet uitgegeven zegel in
compleet vel met certificaat
F		 970 Zuid-Amerika diverse klassiek w.o. Chili
			Mi.nr.1Ix en 2IIb Leuke koop
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30
150
40
30
400
150
90
100
200
30
150
150
100
50
150
20

10
50
40
100
30
180
100
100
50
40
30
100
10
50
50
30
70

ex.988

ex.985

ex.1029

ex.1038

ex.1001

ex.1021

Engeland en gebieden in
albums en insteekboeken
		 971 Engeland 1840-1944 gebruikte collectie in
			KABE album w.o. diverse Pond-waarden in
			gemengde kwaliteit
972 Engeland ‘penny reds’ getand cat.ca.£1160
			(ca. 200 stuks)
		 973 Engeland in dik insteekboek w.o. modern postfris
		 974 Engeland klassiek in dik insteekboek cat.
			vlgs. inzender ca.£ 42.000
		 974a Engeland Elizabeth grotendeels gebruikte
			gespecialiseerde collectie in dik insteekboek
975 Engeland ‘Castle’ issue postfrisse collectie in
			SAFE album met hoge cat.
976-979 Vervallen
		 980 Malaya en Singapore in 2 stockboeken met
			betere zegels en series
981 Engeland vnl. oude perfins in insteekboekje
			w.o. betere zegels
		 982 Engeland Victoria w.o. SG.7 (ca.23x), SG.92
			(ca.100x) en SG.144 (ca.30x) cat.ca.£45.000
		 983 Engeland Victoria tussen SG.62 en SG.163 in
			stockboek cat.ca.£30.000
		 984 Engeland klassiek in dik insteekboek w.o.
			SG.43-44 gesorteerd per plaat alsmede iets
			Danzig en Memel

500
20
90
500
30
300
60
70
300
200
100

F		 985 Engeland 1840-1985 gebruikte collectie w.o.
			betere pond-waarden (o.a. wm Orbs cat.
£4250) en I.R.officials etc.
400
		 986 Engeland 2000-2005 postfrisse collectie in
			Leuchturm album
100
		 987 Engeland 1841-1990 in 3 DAVO albums
50
F		 988 Engeland 1881-1967 ongebruikte resp. post			frisse gespecialiseerde collectie in SAFE album
			met hoge cat.
300
		 989 Engeland in 2 stockboeken, 2 insteekboekjes
			en 2 mappen w.o. klassiek en modern postfris 130
		 990 Engeland 1840-1970 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in stockboek w.o. betere
			zegels
50
		 991 Engeland 1841-1990 (on)gebruikte resp.
			ostfrisse collectie in DAVO album
130
		 992 Engeland klassiek gebruikt in 2 dikke
			insteekboeken
80
		 993 Engeland 1945-1999 postfrisse collectie in 2
			KABE albums w.o. Elizabeth gespecialiseerd 450
		 994 Engeland grotendeels gebruikte collectie w.o.
			klassiek en diverse platen cat.ca. £6.000
			(vlgs. inzender)
60
		 995 Engeland 1946-2013 gebruikte collectie in 2
			dikke insteekboeken w.o. betere zegels
150
		 996 Engeland grotendeels postfrisse collectie w.o.
			blokken van 4 en variëteiten, tevens iets
			Lundi
130
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ex.1037

ex.1016

		 997 Engeland 1841-2004 gebruikte collectie
		 998 Engeland Victoria SG.45-57 gesorteerd per plaat
			(ca.390 st.) in 3 stockboeken cat.ca.£7.300
		 999 Engeland 1880-1920 3 stockboeken met
			stempels
		 1000 Engeland Gutterpairs postfris w.o. Pond			waarden in dik insteekboek
F * 1001 Engeland ‘late fee’ collectie op poststukken
			w.o. zeer zeldzame stukken
		 1002 Engeland vanaf 1840 in insteekboek w.o.
			beter materiaal en stempels
		 1003 Engeland Victoria SG.43-44 gesorteerd per
			plaat in 2 insteekboekjes
		 1004 Island of Man twee stockboeken met postfris
			t/m 2010 Leuke koop
		 1005 Kanaaleilanden in 2 luxe DAVO albums
		 1006 Jersey 1969-2007 postfrisse collectie in SAFE
			album
		 1007 Jersey 1969-1995 postfrisse collectie
		 1008 Isle of Man 1973-2007 postfrisse collectie in
			SAFE album
		 1009 Guernsey 1969-2006 postfrisse collectie in
			SAFE album
		 1010 Alderney 1983-2007 postfrisse collectie in
			SAFE album
		 1011 Alderney postfris in 2 stockboeken t/m 2008
		 1012 Australië 3 jaargangen (1992-1994) postfris
alsmede Nieuw Zeeland ‘Goldrush’
		 1013 Australië en Antarctic 1978-2008 postfrisse
			collectie in 3 SAFE albums en jaarboek 1995
			alsmede Andorra Eurozegels
		 1014 Australië gebruikt in stockboek w.o. Kangaroos
		 1015 Australië 1927-1980 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in speciaal album, op
			een enkel zegel na compleet. Hoge cat.
F		 1016 British South Africa Company 1892-1913
			collectie in stockboek w.o. betere zegels
		 1017 Canada in dik insteekboek w.o. postfris
		 1018 Canada 1868-1985 postfrisse en gebruikte
			colectie in 2 DAVO albums

40
100
100
300
150
150
40
80
30
180
70
150
150
40
70
40
150
20
200
400
30
30

		 1019 Cyprus 1953-2002 ongebruikte resp. post			frisse collectie in 2 albums w.o. Blok nr.1
150
1020 Falkland  in 2 stockboeken w.o. ‘Dependencies’ in blok van 4 ** met  “flaw”
200
F		 1021 Falkland 1878-2002 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Importa album w.o. 		
			betere zegels en series
250
		 1022 Gibraltar 1890-1990 w.o. veel postfris
20
		 1023 Gibraltar 1984-2005 postfrisse collectie
			alsmede Griekenland 1998-2010 postfris,
			zelden aangeboden
60
		 1024 Gibraltar, Malta, Ierland en andere landen
			postfris in 3 insteekboeken
130
		 1025 Hong Kong 1997-2000 in luxe DAVO album
30
		 1026 Hong Kong in stockboek
10
		 1027 Ierland 1922-1989 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album
30
		 1028 Ierland 1959-2006 grotendeels postfrisse
			voorraad in 4 albums w.o. Eurozegels
150
F		 1029 India 1962 presentation book incl.
			SG.309-324 and SG.354-371 all hinged
100
		 1030 Malta 1885-2007 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in DAVO album en insteekboek 30
		 1031 Engelse koloniën grotendeels gebruikt in
			4 insteekboeken
20
		 1032 Nieuw Zeeland 1980-2007 postfrisse collectie
			cat.ca.2400 (vlgs Michel)
250
		 1033 Nieuw Zeeland, Malta en Canada postfrisse
			moderne collectie tot 2008 in 4 albums
200
		 1034 Pakistan 1947-1971 gebruikte collectie in 3
			Importa albums w.o. variëteiten en beter
			series o.a. S.G. 1-19
100
		 1035 Pakistan w.o. Service in stockboek
50
1036 Rhodesië, Zuid-Rhodesië en Nyassaland in
			stockboek w.o. betere zegels en variëteiten
			met hoge cat.
250
KF 1037 Rhodesië 1890-1977 prachtige collectie
			met vele betere zegels Zeldzame koop
1500
F		 1038 Seychellen vnl. postfrisse collectie met
			hoge cat.
150

- 53 -

ex.1055

ex.1044

ex.1084
ex.1091

ex.1059

ex.1095
ex.1094
ex.1094

		 1039 Tanzania in dik insteekboek en ringband
			alsmede iets Kenia en Oeganda
30
		 1040 Tokelau ongebruikte collectie in insteekboek
30
		 1041 Tonga modern postfris in SAFE album
100
		 1042 Trinidad en Tobago modern postfris in album
40
		 1043 Tristan da Cunha 1953-1996 vrijwel complete
			gebruikte collectie
100
F		 1044 Tristan da Cunha ongebruikte en postfrisse
			collectie met hoge cat. in stockboek
150
		 1045 Vanuatu postfris in stockboek
30
		 1046 Tuvalu kleine collectie in ringband
30
		 1047 Zuid-Afrika in ringband met klein insteekboekje
			en stockboek w.o. variëteiten en postfris
50

		 1048 Zuid West Afrika modern met randnummers,
			FDC’s etc. Leuke koop
30
* 1049 Zuid West Afrika stempelcollectie op brief w.o.
			1914-1918 Leuke koop
50
1050 Zuid West Afrika diversen w.o. ‘offisieel’
70
		 1051 Zuid-Afrika postzegelboekjes w.o. variëteiten,
			zelden aangeboden Leuke koop
50
		 1052 Zuid West Afrika 1923-1990 collectie in
			stockboek alsmede iets Rhodesië
80
		 1053 Zuidelijk Afrika w.o. Transvaal en Kaap de
			Goede Hoop
150
		 1054 Zuid West Afrika 1923-1980 ongebruikte
			resp. postfrisse collectie
150
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F		 1055 Zuid-Afrika 1910-1960 (on)gebruikte resp.
			postfrisse gespecialiseerde collectie in 3
			stockboeken w.o. variëtieten o.a. kopstaande
			watermerken en SG.117AB met hoge cat.
			Leuke koop
400
		 1056 Engelse gebieden moderne postfrisse
			blokken in dik insteekboek
100
		 1057 Engelse koloniën stockboek met ca. 1800
			doubletten
10
		 1058 Engelse koloniën in stockboek met betere
zegels alsmede iets fiscaal met hoge cat.
180
F * 1059 Cyprus, Malta en Gibraltar 31 antwoordcoupons
60
		 1060 Engelse koloniën engros in dik voorraadboek 80
		 1061 Engelse koloniën met Motief Schepen in dik
			insteekboek w.o. betere zegels
90
		 1062 Engelse koloniën collectie in 4 insteekboeken
			w.o. betere zegels
50
* 1063 Engelse gebieden enkele poststukken in
			insteekboek
20
		 1064 Engelse koloniën oud en klassiek in dik
			insteekboek
350
		 1065 Engelse koloniën in insteekboek w.o. postfris 20
		 1066 Engeland engros in dik insteekboek met veel
			zegels
50
		 1067 Engelse koloniën in insteekboek met
			stempels w.o. veel oud en klassiek
250
		 1068 Engelse koloniën grotendeels Aziatische
			gebieden in dik stockboek
150
		 1069 Engelse koloniën in dik insteekboek w.o.
			betere zegels
50
		 1070 Engelse koloniën in 3 albums w.o. betere zegels
40
		 1071 Gibraltar en Natal beter klassiek in insteekboekje 80
		 1072 Zuidelijk Afrika w.o. betere stempels Zuid
			West Afrika en Basoetoland
80
		 1073 Engelse koloniën modern in insteekboek
20
		 1074 Engelse koloniën in 4 insteekboeken w.o. klassiek 50
		 1075 Engelse koloniën in dik insteekboek w.o.
			betere zegels
50
		 1076 Stanley Gibbons 2014 Commonwealth 1840-1970 10
1077 Engelse koloniën perfins in insteekboekje
70
* 1078 Engelse koloniën diverse poststukken
40
		 1079 Engelse koloniën w.o. Zuid-Afrika in album,
			stockboek en insteekboekje
50
		 1080 Engelse koloniën engros w.o. Malaya en
			Singapore tevens iets Italië en Duitsland
30
		 1081 Engelse koloniën w.o. Nauru in insteekboek
70
		 1082 Engelse koloniën in dik insteekboek w.o.
			betere zegels
250
		 1083 Engelse koloniën postfris in Bristol stockboek
			w.o. betere ex. (cat.vlgs.inzender ca. 8000 Fr.) 100
F		 1084 Engelse koloniën in album w.o. aardig
			ongebruikt en postfris Canada met aardig
			20-er en 30-er jaren, alsmede Newfoundland 130
* 1085 Engelse koloniën diverse poststukken
30
Midden Oosten in albums en insteekboeken
				
		 1086 Arabische Staten in insteekboek
		 1087 Afghanistan modern postfris en klassiek
		 1088 Arabische Staten in 4 albums
		 1089 Israël 1949-1995 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in album

30
70
40
70

		 1090 Israël 1948-2001 vnl. postfrisse collectie in
			2 DAVO albums
60
F		 1091 Israël 1949-1992 vnl. postfrisse collectie in
			3 stockboeken w.o. full-tab
280
		 1092 Israël collectie in album w.o. Blok 1 (FDC)
			en insteekboek met postfris
30
* 1093 Judaica ca. 200 kaarten, kranten, poststukken
			etc. waarbij interessant materiaal
150
F * 1094 Buitenlandse postkantoren in Palestina
			Aardige koop
200
F		 1095 Perzië 1881-1979 (on)gebruikte collectie in
			2 insteekboeken w.o. betere zegels alsmede
			Azadistan zegels (14 stuks)
150
		 1096 Perzië en Iran 1882-2005 in 2 insteekboeken
			w.o. postfris
20
		 1097 Turkije klassiek in stockboek
50
		 1098 Turkije in 2 insteekboeken klassiek en postfris 70
		 1099 Turkije ongebruikt en postfris in stockboek
90
		 1100 Turkije klassiek en enkele p.w.s.
50
		 1100a Midden-Oosten diversen in insteekboekje w.o.
			beter materiaal
60
Noord- en Zuid Amerika in
albums en insteekboeken

				
		 1101 Brazilië grotendeels gebruikt in 2 stockboeken 40
		 1102 Hawaï ca. 175 stempels in insteekboekje
130
		 1103 Hawaï voorraad in insteekboekje
100
		 1104 Mexico modern postfris in insteekboek
30
* 1106 Phillippijnen 1930-1970 poststukken, post			waardestukken en FDC’s in ringband
			(ca.38 stuks)
10
		 1107 USA Cinderella’s in 3 insteekboeken w.o. oude
			kerstzegels en proeven
60
1108 USA ruim 400 perfins in insteekboek
60
		 1109 USA gebruikt in 3 insteekboeken w.o. iets klassiek 20
* 1110 USA ca. 180 poststukken vnl. luchtpost in 3
			albums
20
		 1111 USA 1851-1998 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in dik voorraadboek w.o. betere zegels 50
		 1112 USA ruim 3000 precancels in insteekboek
180
		 1113 USA collectie 1851-1964 in Victoria album,
			daarbij collectie Denemarken
80
		 1114 USA vooroorlogs postfris in insteekboek w.o.
			beter materiaal
200
		 1115 USA klassiek en oud in 3 insteekboeken w.o.
			beter materiaal
350
		 1116 USA 2 stockboeken w.o. klassiek
40
		 1117 USA postzegelboekjes en ** vellen
50
		 1118 USA revenues in dik insteekboek
150
		 1119 USA engros in dik insteekboek
30
		 1120 USA 1851-1989 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in 2 DAVO albums w.o. betere zegels 180
1121 USA w.o. pre-cancels en fiscaal in insteekboekje 30
		 1122 USA klassiek in 2 albums w.o. betere zegels
			en een boekje met blokken
200
		 1123 Zuid-Amerika klassiek in oud album
100
		 1124 Zuid- en Midden-Amerika grotendeels 		
			gebruikte collectie in 3 insteekboeken
40
		 1125 Zuid- en Midden-Amerika in 9 albums w.o.
			Brazilië en Paraguay
60
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		 1126 Midden- en Zuid-Amerika in insteekboek w.o.
			postfris, Mexico en Brazilië
10
F * 1127 Zuid Amerika ca. 90 vnl. betere poststukken
			Mooie koop
100
				
Engeland en gebieden, Midden Oosten,
Noord- en Zuid Amerika in dozen
		 1128 Israël doos met zakjes en postzegelboekjes
			w.o. betere ex.
80
		 1129 USA ca. 10.000 precancels in 4 stockboeken
			en catalogus 1985 in 3 delen Leuke koop
60
		 1130 Engelse koloniën doos met enveloppen w.o.
			postfris en klassiek
80
		 1131 Zuid- en Midden-Amerika doos met mappen
			w.o. betere zegels en klassiek
100
* 1132 USA doosje poststukken w.o. veel ouder
			materiaal
100
		 1133 Engelse koloniën 1910-1990 ongebruikt op
			bladen w.o. betere zegels met hoge cat.
250
		 1133a Engeland Elisabeth doos met 9 insteekboeken
			w.o. Machin en variëteiten
60
		 1134 Engelse koloniën doos met map, doosjes en
			zakjes w.o. postfris
50
* 1135 Omnibus Coronation 1937 vrijwel compleet
			ongebruikt en op FDC’s
100
		 1136 USA betere zegels w.o. Scott 242 (met klein
			gebrek), Engeland, Venezuela etc.
130
		 1137 Canada klassiek op stockkaartjes w.o. SG.137
			($2) gebruikt cat.ca.£2100 en dik stockboek
			gebruikt Prima koop
200
		 1138 Canada doos met postfrisse postzegelboekjes
			nominaal ca.C$ 700
180
		 1139 USA modern postfris in 3 stockboeken, daarbij
			ca.50 oude poststukken en iets Taiwan
80
		 1140 Liberia meerdere collecties w.o. klassiek
50
		 1141 USA diversen w.o. poststukken
30
		 1142 Hawaï kaartjes en albumbladen, hoge cat.
60
* 1143 USA poststukken w.o. Chicago 1893
50
		 1144 Hong Kong klassiek gebruikt op kaartjes,
			tevens postfris w.o. met roest, desondanks
			leuke koop
60
* 1145 India en Staten diverse poststukken
60
		 1146 Rhodesië diversen w.o. Port SG.D18-D22 in

			complete vellen van 50 (£450), 1980-serie in
			complete vellen etc.
100
		 1147 Omnibus 1963, 1965 (2x) en Churchill
			postfris cat.£685 pr.ex.
100
		 1148 Engelse koloniën doos met zegels w.o.
			modern postfris en oud(er) gebruikt materiaal 70
* 1149 Engeland 1880-1930 poststukken w.o. leuke
			ex. uit archief
60
* 1150 Engelse koloniën poststukken
10
		 1151 Engelse gebieden w.o. North Borneo op
			albumbladen
60
		 1152 Engeland 1867-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 3 albums w.o.
			gutterpairs, insteekboek en 3 enveloppen
200
* 1153 Midden- en Zuid-Amerika luchtpostbrieven
			(ca. 800 stuks) 50-er en 60-er jaren w.o.
			leuk Motief
60
		 1154 Engelse koloniën verhuisdoos met nieuwtjes
			** 1981-1990 w.o. Stille Zuidzee, Falklands,
			Hong Kong, Egypte en Zuid-Afrika, alles nog
			in oorspronkelijke verpakking met hoge
			aanschafwaarde
150
* 1155 Israël verhuisdoos met FDC’s in 5 grote
			insteekboeken w.o. beginperiode
50
		 1156 Engelse koloniën diversen in 3 Victoria albums,
			3 stockboeken en doosje met aardig Falklands,
			Zuid-Afrika, Malaya alsmede iets Scandinavië
			en België Interessante koop
150
		 1157 Engeland doos met 6 insteekboeken, 3 insteek			boekjes, 3 rondzendboekjes en een enveloppe
			w.o. betere zegels met hoge cat.
100
		 1158 ff<w6 stockboeken en 4 insteekboekjes,
			alsmede iets andere landen en UV-lamp
60
		 1159 Australië postfris 15 jaarsets tussen 1982 en
			2007 alsmede 6 Bicentennial collections
100
		 1160 Engeland Machin postfrisse gespecialiseerde
			collectie in 6 albums
250
		 1161 Israël doos met modern postfris in 6 albums,
			stockboek en insteekbladen met hoge cat.
50
		 1162 Australië doos met 5 albums, 4 stockboeken
			en mappen w.o. postfris en FDC’s
60
		 1163 Canada in doos w.o. 12 jaarsets
50
		 1164 USA verhuisdoos vol met uitzoekpartij in
			zakjes en doosjes
130
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		 1165 USA doos met 12 albums en map w.o.
			klassiek en iets postfris
100
		 1166 Egypte doos met album en 5 stockboeken
			w.o. postfris en klassiek
60
		 1167 Hong Kong postfris, Motief voetbal etc.
			Prima koop voor beurshandelaar
180
		 1168 Engeland en koloniën doos met 6 insteekboeken 60
		 1169 Engelse koloniën in 9 ordners
70
		 1170 Zuid- en Midden-Amerika in 3 stockboeken
			en één album w.o. klassiek
100
		 1171 Engeland postfrisse collectie postzegelboekjes
			in 11 albums gespecialiseerd met hoge cat. 500
		 1172 USA en gebieden gevarieerde partij op
			album- en insteekbladen
80
		 1173 Kanaaleilanden en Isle of Man 1969-2013
			postfrisse voorraad in 2 dozen met 15 albums
500
		 1174 Israël 1949-2010 postfrisse collectie in 6
			SAFE albums w.o. veel modern laatste jaren 350
		 1175 USA 1960-2013 doos met postfrisse vooraad
			in 4 albums en jaarboek ca. $1500 nominaal 500
		 1176 USA doos met vignetten, Christmas seals en
			Cinderella’s Interessant
50
* 1177 Zuid Amerika ca. 350 poststukken Leuke koop 80
		 1178 Engelse koloniën doos met mappen, album			bladen en ringbandjes w.o. betere zegels en
			oud materiaal met hoge cat.
250
* 1179 Engelse koloniën ca. 500 poststukken
100
		 1180 Zuid-Afrika 1961-2010 collectie dubbel ver			zameld in 9 stockboeken w.o. blokken van
			4 met velrand w.o. nummers, grotendeels
			postfris Leuke koop
350

		 1181 Turkije 8 albums/stockboeken en één doosje
			met leuk klassiek
70
		 1182 Engeland 1970-2013 doos met postfrisse
			voorraad in 5 albums en 2 jaarboeken
			ca. £3200 nominaal
1500
		 1183 Israël 1949-2006 postfrisse collectie in 9 albums 150
		 1184 USA verhuisdoos met 13 stockboeken w.o.
			postfris alsmede Canada in 3 stockboeken
			w.o. postfris
80
		 1185 Engelse koloniën in 10 stockboeken w.o.
			stempels en diversen Leuke koop
150
		 1186 USA doos met zakjes en enveloppen w.o.
			postfris en klassiek
60
			
Europa losse nummers
				
* 1187 Albanië 1972 R-brief met Mi.1460 (cat.150)
			schaars
30
F		 1188 België spoorweg OCB nr.304-320 ** cat.290
			pr.ex.
40
F * 1189 Belgisch Congo 1898 p.w.s. met “Boma Carte
			Incomplete” stempel, zeldzaam
50
F * 1190 Belgisch Congo antwoordkaart Rotterdam (14
			dec.1897) naar Lukungu (18 jan 1898)
20
F * 1191 Belgisch Congo 1941 Rode Kruis formulier naar
			België schaars
30
F		 1192 Burundi OCB nr.892-904 cat.800 pr.ex. en
			schaars gebruikt
150
F		 1193 Burundi OCB nr.892-904 cat.800 pr.ex. en
			schaars gebruikt
150
F * 1194 Bosnië 1918 illustrated postal stationary Scarce 40
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1195

1196

1197

1198

1199

1200

1203

1202

ex.1207

ex.1201
1204

ex.1205

1215

1208

1211

1220

1221

1219

ex.1218
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1216

ex.1234

ex.1222

ex.1225

ex.1223

F		 1195 Denemarken Mi.1IIc cat.250 pr.ex. (attest Basel) 20
F		 1196 Denemarken Mi.2II (type 5) cat.1100 pr.ex.
			(cert. Nielsen)
100
F		 1197 Denemarken Dienst Mi.2B cat.380 pr.ex.
			(attest Basel)
40
F		 1198 Denemarken Dienst Mi.3B cat.350 pr.ex.
			(attest Basel)
40
F		 1199 Deens West-Indië Yv.1 (bruine gom) *
			cat.275 pr.ex.
50
F		 1200 Denemarken Faröer Yv.121 cat.550 pr.ex.
			(cert. Svendsen)
130
F		 1201 Faröer Engelse bezetting Yv.1-5 cat.525 pr.ex. 130
* 1202 Pruisen complete brief uit Koningsbergen
			(1787) naar Amsterdam
20
F		 1203 Duitsland Mi.407-409 cat.300 pr.ex.
40
F		 1204 Duitsland Mi.block 2 * cat.1800 pr.ex.
(‘Marken postfrisch’)
250
F		 1205 Duitsland Mi.508-511 op briefstukjes
			cat.2000 pr.ex.
300
KF 1206 Bund Mi.123-138 ** cat.2200 pr.ex. (alle
			met randstuk) Cert. Schlegel
300
		 1207 Berlijn Mi.18 cat.500 pr.ex. (keur Schlegel)
40
F * 1208 Finland (1799) complete letter from Suonenjoki
			to Kuopi per expresse Rare
40
		 1209 Frankrijk Yv.321 ** cat.800 vr.pr.ex. (gom getint) 60
* 1210 Italië p.w.s. Mi.P33 met bijfrankering naar
			Gibraltar 1897 schaars
40
F		 1211 Madagascar 1922 postzegelboekje Maury nr.5
			cat.215 pr.ex.
50
F		 1212 Monaco Yv.blok 5 en 6 ongetand (*) cat.600+
			pr.ex. op dik papier
50
		 1213 Monaco Yv.blok speciaal nr.10 en 10a
			cat.1110 pr.ex.
90
KF 1214 Monaco Yv.27-33 * cat.2100 pr.ex.
300
F * 1215 Oostenrijkse Levant brief met 3 en 10 Soldi
			(2x) 1874
50

F		 1216 Russische post in China Mi.41U ** in compleet vel van 25 cat. 300+ pr.ex. (very fine
			unmounted mint)
* 1217 Spanje p.w.s. Ed.8 met bijfrankering 5 ct.
			naar Aachen (1881)
F		 1218 Spanje Ed.471-481 (nr.475 missing) *
cat.930+ pr.ex. (fine mint and some NH)
F		 1219 IJsland Yv.1 (*) cat.1000 pr.ex.
F		 1220 Zweden M.85 cat.4500 pr.ex. (Fa.94
			cat.55000 Kr.) (Keur Sven Grönlund)
F		 1221 Zwitserland Mi.6 I (Zu.14 I) cat.1300 pr.ex.
			met attest Renggli
F		 1222 Zwitserland Mi.447-459 (Zu.262-274)
			cat.1000 pr.ex.
				
Europa in enveloppen
				
F		 1223 Baltische Staten op insteekkaartjes w.o.
			stempels en variëteiten
		 1224 België nrs. 1 en 2 op kleine velletjes alsmede
			Victoria SG.362 in blok van 4
F * 1225 België klassiek in mooie kwaliteit w.o. nr.2 op
			brief en literatuur
		 1226 België Tentoonstelling Brussel 1897 22
			verschillende vignetten
		 1227 België ongetand w.o. Rode Kruis serie
		 1228 België blokken w.o. OCB bl.30 ** en 31 **
		 1229 België OCB 266A-266K cat.600 fr.ex. voor
			referentie
		 1230 Belgisch Congo diverse portzegels Leuke koop
* 1231 Duitse bezetting België 2 R-stukken
		 1232 België en Congo op insteekkaartjes w.o.
			betere zegels en stempels
* 1233 België 14 poststukken
F		 1234 Denemarken op zwarte kaartjes w.o. 16 Sk.
			etc. Leuke koop
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F * 1235 Duitsland 9 privé p.w.s. Berlijn/Hansa
50
		 1236 Reich Mi. blok nr.7 w.o. 4 op brief met
			diverse stempels
20
		 1237 Bund, Berlijn en Zwitserland betere series
			en zegels
50
		 1238 Berlijn nr.s 21-34 cat.900 pr.ex. (1m en 2m
			keur Schlegel)
90
		 1239 Sovjet-zone Bezirk Berlin Mi.166I-181I
			cat.460 (keur dr. Böheim)
50
		 1240 DDR blokken (48 stuks) w.o. betere ex.
30
F		 1241 Finland klassiek op 3 zwarte kaartjes w.o.
			Yv. 46-48 Mooie koop
180
		 1242 Frankrijk luchtpost tentoonstelling Nice 1947
			diverse vignetten
10
		 1243 Franse koloniën 27 vervalsingen Leuke koop 30
		 1244 Cambodja Yv.nr.1-21 cat.ca.100 in presenta			tieboekje
10
F		 1245 Laos Yv.blok.1-26 ** compleet in boekje
			cat.350 pr.ex.
80
		 1246 Vietnam Yv.22-28 ** in veldelen van 25
			cat.925+ pr.ex.
30
		 1247 Griekenland 4 speciale boekjes met Mi.748-764 10
		 1248 Hongarije op insteekkaartjes w.o. betere
			zegels en stempels
40
		 1249 Italië op insteekkaartjes w.o. betere zegels
80
		 1250 Italië beter modern gebruikt in stockboekje
10
		 1251 Fiume 3 envelopen met veel materiaal Leuke koop 60
* 1252 Diverse brieven w.o. verbroken verbinding
			van Indië, Rotary etc.
70
F		 1253 Noorwegen mooi klassiek op 6 zwarte kaartjes 100
		 1254 Oekraïne op insteekkaartjes w.o. betere zegels 20
F		 1255 Portugal op insteekkaartjes w.o. betere zegels
			en stempels
60
F * 1256 Portugese koloniën 5 poststukken
40
		 1257 Macau drie zegels met stempel Hong Kong,
			Canton en paquebot
10
* 1258 Roemenië diverse poststukken
30
		 1259 Roemenië, Bulgarije, Servië, Tsjecholowakije
			en Polen op insteekkaartje w.o. betere zegels
			en stempels
80
F		 1260 Rusland op insteekkaartjes w.o. betere zegels
			en stempels Leuke koop
80
		 1261 Rusland op insteekkaartje en in 2 envelopen
			w.o. beter materiaal
30
		 1262 Rusland 211A met 210AF ** in velletje van
			25 stuks
20
		 1263 Spanje op insteekkaartjes met betere zegels
			en stempels
40
F 1264 Spanje fantasiezegels cat. vlgs. Edifil ca.1070 60
* 1265 Spanje 4 poststukken naar Duitsland (1940)
			met censuur en 3 poststukken Engeland, India
			en Nederland
10
		 1266 IJsland klassiek op 3 zwarte kaartjes
50
F		 1267 Zweden klassiek op zwarte kaartjes w.o.
			UPU serie gebruikt
180
		 1268 Zwitserland betere zegels cat.vlgs Zumstein
			ca.7500 SF Leuke koop
300
F * 1269 Zwitserland 3 oude brieven Zittende Helvetia
			en Zu.17-I
50
* 1270 Zwitserland 1914-1918 gebruikte poststukken
			(23 ex.) met soldaten zegels, schaars
50

* 1271 Zwitserland “Tag der Briefmarken” (34 ex.)
			Zumstein cat.885 SF
* 1272 Zwitserland 18 adreslabels w.o. Veldpost
F * 1273 Zwitserland 1924 drie eerste vluchten
		 1274 Europa klassiek op zwarte kaartjes w.o.
			Zwitserland
F		 1275 Insteekkaartjes met hoofdzakelijk Europese
			landen w.o. betere stempels Leuke koop
			
Europa in mappen
				
		 1276 België klassiek op albumbladen w.o. ca.
			50 epauletten
* 1277 België post per koerier (1940), undercover
			mail etc.
		 1278 België op insteekboeken w.o. betere ex.
		 1279 België OCB nrs. F1627-35 ** alsmede brief
			Duitse veldpost van China naar Nederland
* 1280 Bulgarije gespecialiseerde collectie trein			stempels, interessant
		 1281 Duitse Staten en koloniën w.o. betere ex.
		 1282 Duits Zuidwest-Afrika op twee albumbladen
F		 1283 Duitse koloniën op albumbladen w.o. betere
			zegels cat.ca.5600
		 1284 Duitsland oude staten en gebieden op
			albumbladen w.o. betere zegels
		 1285 Thurn und Taxis 1859-1861 Mi.19 ** veldeel
			van 70 cat.210++ pr.ex.
		 1286 Duitsland w.o. Saar 1-17 (cat.400)
		 1287 Oud-Duitse Staten op 3 zwarte kaarten
		 1288 Reich Brustschild emissie op insteekbladen
			ca.200 stuks, hoge cat.
* 1289 Frankrijk diverse poststukken w.o. enkel			frankeringen
F		 1290 Franse koloniën klassiek op albumbladen met
			veel betere zegels
		 1291 Frankrijk ongetand met hoge cat.
* 1292 Frankrijk 11 poststukken Italiaanse
			departementen rond het jaar 1810
		 1293 Monaco 1885-1909 (on)gebruikte collectie
		 1294 Cote d’Ivoire diversen w.o. betere zegels
			cat.ca.1000
		 1295 Franse koloniën op albumbladen w.o. betere
			zegels
		 1296 TAAF op speciale bladen en insteekkaartjes
		 1297 Frans Algerije postfris ongetand cat.ca.330
		 1298 Italië en gebieden diversen met hoge cat.
		 1299 Sardinië 1855-1861 kleine collectie op
			albumblad
		 1300 Noorwegen 1856-1956 gebruikte resp.
			ongebruikte collectie op albumbladen
		 1301 Oostenrijk en gebieden op albumbladen
		 1302 Oostenrijk verzameling kleinrondstempels
			w.o. postwaardestukken Interessant
		 1303 Portugal 1853-1912 (on)gebruikte collectie op
			albumbladen w.o. betere zegels met hoge cat.
		 1304 Portugees Macau Assistençia Mi.19 (Ce.15)
			50 stuks cat.1000
		 1305 Macao 1949-1988 postfrisse collectie met
			betere series cat.ca.1500
		 1306 Rusland postfris 1954-1970 op albumbladen
			cat. vlg. Michel ca.1500
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		 1307 Slowakije Mi.2-22 * op albumblad cat.275 pr.ex 15
		 1308 Spaanse koloniën (on)gebruikte collectie met
			hoge cat.
200
		 1309 Zweden 1858-1952 (on)gebruikte collectie
			op albumbladen w.o. betere zegels o.a.
			Mi.159W-173W
150
		 1310 Zwitserland klassiek op albumbladen w.o.
			zittende en staande Helvetia met tandingvar. 50
		 1311 Diversen op albumbladen met aardig
			Scandinavië en Hongarije
80
* 1312 Europa 16 voorfila poststukken met “transit”
			stempels
40
1313 Europa diversen w.o. ‘penny black’
10
			
Europa in albums en insteekboeken
				
		 1314 België en de Ver. Naties postfris in insteekboekje 30
		 1315 België 1849-2005 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 4 DAVO albums
130
		 1316 België en Congo in insteekboek w.o. betere zegels 100
		 1317 België 1930-1977 grotendeels postfrisse
			collectie in insteekboek
60
		 1318 België 1849-1949 gebruikte resp. ongebruikte
			collectie met vele betere zegels, series en
			blokken in gemengde kwaliteit met hoge cat. 500
		 1319 België 2002-2010 postfrisse collectie
100
		 1320 België 1849-1964 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in 3 insteekboeken w.o. betere
			zegels
130
* 1321 België poststukken in 2 boekjes
50
		 1322 België 1849-1958 (on)gebruikte collectie in
			dik stockboek w.o. betere zegels en aardig
‘back of the book’
250
		 1323 Belgisch Congo en Rwanda in stockboek
80
		 1324 België 1964-2001 postfrisse collectie
90
		 1325 België en Belgisch Congo partij in insteekboek
			w.o. beter oud, klassiek en postfris materiaal 250
		 1326 België klassiek in stockboek
10
		 1327 België vnl. ouder materiaal in insteekboek
80
		 1328 België klassiek in 2 insteekboekjes en 4
			insteekkaarten lijn-en puntstempels w.o.
			hogere nummers Leuke koop
70
F		 1329 Bulgarije postfrisse blokken cat.ca.4250
			prachtkoop o.a. voor Motief
150
		 1330 Denemarken en Finland collectie in album
			en 2 insteekboeken
130
		 1331 Denemarken 1851-1979 grotendeels
			gebruikte collectie met betere zegels en
			series met hoge cat.
400
		 1332 Duitsland in stockboekje vnl. klassiek met
			koloniën, lokaalpost etc. Leuke koop
60
1333 Duitsland ca. 540 perfins in insteekboek
70
		 1334 Duitse Rijk combinaties gebruikt cat.ca.3500 130
F		 1335 Duitse Rijk ongebruikte collectie combinaties
			cat.ca.5500 (indien **)
150
* 1336 Böhmen en Mähren ca. 56 poststukken en
			ca. 70 uitknipsels
80
		 1337 DDR in Schaubek album dubbel verzameld
			met zeer hoge cat.
80
		 1338 Duitse Rijk postfrisse combinaties cat.ca.2000 100
		 1339 Reich, Bund, Berlijn en DDR collectie in dik
			insteekboek w.o. betere zegels en postfris
40

		 1340 Reich Brustschild emissie in stockboek (ca.
			1500 stuks) met diverse stempels w.o. betere
			met hoge cat.
		 1341 Duitsland 1939-1960 w.o. betere voorlopers
			DDR en lokaalpost Lubbenau, Cottbus etc.
			Leuke koop
		 1342 Reich, Duitse Staten en Danzig in 3 stockboeken
		 1343 Reich en bezetting 1892-1945 (on)gebruikte
			collectie in KABE album
		 1344 Duitsland 1872-1980 ca. 10.000 zegels in dik
			stockboek
		 1345 Bund in insteekboek w.o. engros
F		 1346 Duitsland (on)gebruikte collectie w.o. Staten,
			gebieden en koloniën met interessante
‘extra’s’  Prachtkoop
		 1347 Reich collectie in 5 insteekboeken
		 1348 Reich collectie in DAVO album en insteekboek
			w.o. betere zegels
		 1349 Reich 1872-1945 ongebruikte resp. postfrisse
			collectie in DAVO album en insteekboek w.o.
			betere zegels
		 1350 Duitsland w.o. Reich in dik insteekboek cat.
			vlgs. inzender ca.3200
1351 Bund boek DDR 1953 ‘Kampf um Freiheit’
			met enkele zegels en blokken
		 1352 Duitsland diverse vervalsingen w.o. IJsbeer			blok, Saarland, Berlin-overdrukken etc.
			Interessante koop
F		 1353 Reich 1872-1945 grotendeels gebruikte
			collectie in DAVO album met veel betere
			zegels en series
		 1354 DDR 1945-1966 (on)gebruikte collectie w.o.
			betere voorlopers
		 1355 Duitsland 1872-1990 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie met betere zegels
		 1356 DDR grotendeels postfrisse collectie in dik
			insteekboek w.o. Mao serie en Marx blokken
		 1357 Duitsland en gebieden in insteekboek met
			vnl. ouder materiaal w.o. stempels en
			privaatuitgaven
		 1358 Duitsland 1940-1960 roodfrankeringen en
			vlagstempels ca. 350 stuks in 2 ordners
		 1359 Duitsland stockboek met postfris met hoge cat.
		 1360 Duitsland Bund 1949-2005 (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie in 3 DAVO albums
			w.o. betere series
* 1361 Duitsland prentbriefkaarten 1e wereldoorlog
			met veldpoststempels Leuk
		 1362 Duitsland in insteekboekje
		 1363 Duitse Staten in insteekboekje w.o. betere
F		 1364 Berlijn 1948-1990 gebruikte collectie in
			insteekboek w.o. betere zegels o.a. Mi.20
			met Keur Lippschutz
		 1365 Bund 1960-1985 postfrisse collectie in
			Leuchturm album
		 1366 Duitsland Amerikaanse Zone in insteekboek
			w.o. veldelen en plaatfouten met hoge cat.
F * 1367 Duitsland poststukken in dik insteekboek w.o.
			Reich en Bezirk
F		 1368 Bund, Berlijn en Franse zone 1946-1989
			(on)gebruikte resp. postfrisse collectie in
			DAVO album w.o. betere zegels
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		 1369 Duitsland met o.a. oude staten en Reich in
			dik insteekboek w.o. betere zegels
80
		 1370 Reich ongebruikte collectie in insteekboek
			w.o. betere series
60
		 1371 Reich 1872-1945 (on)gebruikte resp. postfrisse
			collectie in DAVO album w.o. betere zegels,
			na 1924 vaak dubbel verzameld in gemengde
			kwaliteit
700
1372 Duitsland ‘Bezirk’ collectie in dik stockboek en
			insteekboekje met zeer hoge cat. na te zien 500
		 1373 Frankrijk o.a. klassiek, stempels en andere
			specialiteiten in dik insteekboek
350
		 1374 Frankrijk postzegelboekjes in luxe SAFE album 20
		 1375 Frankrijk 1849-1990 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere zegels en series
250
		 1376 Frankrijk collectie in DAVO album w.o. poststukken o.a. ‘Tresor et postes’
40
		 1377 Frankrijk 1862-1980 (on)gebruikte collectie
			in DAVO album en op losse bladen
20
		 1378 Frankrijk 1969-1985 postfrisse collectie
50
		 1379 Franse koloniën stockboek met veel postfris
40
F * 1380 Verdragsstempels en Franse post w.o.
			interessant deel “Mediterranee”/
			“Ottomaanse rijk” (57 stuks) Interessante
			prachtkoop
300

		 1381 Frankrijk nummerstempels collectie grote en
			kleine cijfers in insteekboek
130
		 1382 Frans Noord Afrika in Yvert album w.o. beter
			lokaal Marokko Leuk
150
F		 1383 Frankrijk 1853-1955 (on)gebruikte collectie
			in 3 banden met betere zegels, weelde aan
stempels, prachtdeel ‘colonies generals’ etc.  
			zeer interessante koop
1500
* 1384 Frankrijk en koloniën poststukken in Yvert
			stockboek w.o. veel oud materiaal (ca. 150
			stuks) alsmede iets andere landen
130
		 1385 Frankrijk 1900-1977 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in insteekboek w.o. betere
			zegels
130
		 1386 Franse koloniën in 2 insteekboeken w.o.
			betere zegels met hoge cat.
300
		 1387 Frankrijk 1849-1990 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO en Borek album
			met hoge cat.
500
1388 Frankrijk en koloniën ruim 270 perfins in
			insteekboekje
60
		 1389 Frankrijk en Italië klassiek insteekboek w.o.
			betere zegels
80
* 1390 Frankrijk diverse poststukken w.o. klassiek in
			2 boekjes
60
		 1391 Frankrijk en koloniën in 5 albums/insteekboeken 70
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		 1392 Frankrijk en koloniën zegels en brieven
			Interessant
		 1393 Frans Andorra ongebruikt en postfris cat.
			ca.1350 in goede kwaliteit
		 1394 Frankrijk 1849-2007 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 albums w.o. enkele
			zegels vals, maar ook vele betere ex. o.a.
			Yv.262B gebruikt in paar Leuke koop
		 1395 Finland 1866-2013 grotendeels postfrisse
			voorraad in 3 albums en stockboek
		 1396 Finland 1866-2000 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie met zeer hoge cat.
		 1397 Groenland in album en 4 insteekboeken
F		 1398 Groenland 1915-2008 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in dik insteekboek w.o.
			betere zegels
		 1399 Groenland 1972-2008 voorraadboek met postfris
		 1400 Kreta en Griekse gebieden in Lindner album
			w.o. variëtieten, betere zegels en stempels
F		 1401 Griekenland Grote Hermes-koppen in insteek			boek (ca. 500 stuks) alsmede iets kleine
			Hermes-koppen
		 1402 Griekenland stockboek w.o. klassiek
		 1403 Hongarije grotendeels postfrisse naoorlogse
			collectie tot 2000 in 3 insteekboeken
		 1404 Hongarije postfris w.o. Mi.484-487 cat.
			ca.1670 in goede kwaliteit
		 1405 Hongarije blokken w.o. nr.1 in insteekboek
		 1406 Hongarije collectie in dik stockboek w.o.
			betere zegels
		 1407 Italië 1947-2012 postfrisse collectie in 4
			insteekboeken w.o. veel Eurozegels
* 1408 Italië 1955-1985 ca. 160 moderne brieven
		 1409 Italië, Frankrijk en Israël grotendeels gebruikt
			in 3 insteekboeken
		 1410 Italië stockboek met betere zegels cat.
			ca.2700 (vlgs. Michel)
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100
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		 1411 Italië 1862-1992 (on)gebruikte collectie in
			album met betere series
180
* 1412 Italië 24 voorfilatelistische poststukken Modena 40
		 1413 Italiaanse koloniën stockboek met */** en
			gebruikt
100
		 1414 Italië 1862-1950 gebruikte collectie in
			ringbandje w.o. betere zegels
130
		 1415 IJsland, Spanje en Griekenland hoge cat.
			met betere zegels
100
		 1416 IJsland 1956-2012 postfrisse voorraad in
			2 ringbanden
100
		 1417 IJsland 1882-2011 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie met hoge cat.
100
		 1418 Joegoslavië en Bosnië collectie in dik stockboek
			en insteekboekje w.o. betere zegels
50
		 1419 Liechtenstein 1960-2012 grotendeels
			postfrisse voorraad in 4 ringbanden
80
		 1420 Liechtenstein 1912-1988 vnl. postfrisse
			collectie in DAVO album w.o. beter materiaal 180
		 1421 Liechtenstein postfris in insteekboek
80
		 1422 Liechtenstein 1912-1975 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in DAVO album en dik
			insteekboek w.o. betere zegels
80
1423 Liechtenstein 1959-2000 flinke voorraad zowel
			gebruikt als postfris in 2 dikke insteekboeken 100
		 1424 Luxemburg klassiek in insteekboekje w.o.
			betere zegels
50
		 1425 Luxemburg 1852-1957 collectie in insteekboek
			w.o. betere zegels en series met hoge cat.
200
		 1426 Luxemburg in insteekboek w.o. klassiek
20
KF 1427 Luxemburg prachtige gespecialiseerde collectie
			1852 Willem III ca. 380 zegels w.o. paren en
			strippen van 3 en 12 (ongebruikte ex.) en ca.
			46 brieven Unieke prachtkoop mede met het
			oog op de mogelijkheid dat de Emissie 1852
			eigenlijk ook thuishoort in de Nederlandse
			catalogi
15000
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		 1428 Luxemburg 1852-2012 grotendeels post			frisse voorraad in 3 albums
130
		 1429 Luxemburg 1882-1990 gespecialiseerde (on)
			gebruikte resp. postfrisse collectie in 2 Victoria
			albums w.o. tandingvariëteiten, velletjes en
			betere zegels Interessant
800
		 1430 Noorwegen 1925-2013 grotendeels postfrisse
			voorraad in 2 ringbanden
100
* 1431 Oostenrijk 1945-1948 betere Hitler zegels en
			15 poststukken
200
		 1432 Oostenrijk stockboekje met betere series
			ca.ca.1450
80
		 1433 Oostenrijk in 3 insteekboeken w.o. klassiek
50
		 1434 Oostenrijk 1850-1996 in insteekboek w.o.
			stempels
70
F		 1435 Polen 1860-1996 (on)gebruikte resp. post			frisse collectie in 2 albums w.o. betere ex.
200
		 1436 Polen klassiek 20-er jaren w.o. Levant e.d. in
			stockboek Leuke koop
30
* 1437 Polen lokaal post op brief en losse zegels,
			deels met keur cat.10000+ (vlg.inzender)
			zeer interessante koop
350
		 1438 Portugese koloniën in ringband w.o. iets Macau
30
		 1439 Portugal en koloniën in insteekboekje w.o.
			betere zegels met hoge cat.
200
		 1440 Portugal 50-er jaren blokken van 4 postfris
cat.vlgs Afinsa ca.2000 (Mi.cat.ca.1800)
180
		 1441 Portugal. Madeira en de Azoren 1979-2008
			postfrisse collectie in 4 albums
200
		 1442 Portugal 1857-1991 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 2 DAVO albums w.o.
			betere zegels
180
		 1443 Portugal 2002-2012 grotendeels postfrisse
			collectie in Schaubek album alsmede iets
			Azoren en Madeira
100
		 1444 Portugese koloniën (on)gebruikte collectie
200

		 1445 Portugal en koloniën in 2 insteekboeken w.o.
			iets postfris
40
		 1446 Roemenië 1900-1954 ongebruikt in stockboek
			cat.ca.2300 (vlgs. Yvert)
100
		 1447 Rusland 1992-2002 postfrisse collectie in 2
			Schaubek albums alsmede album Wit-Rusland 130
		 1448 Rusland in 3 stockboeken
50
		 1449 Rusland in 2 insteekboeken
30
		 1450 Rusland in 2 insteekboeken w.o. postfris en
			blokken
50
		 1451 Rusland stockboek met o.a. betere blokken
100
		 1452 Rusland in insteekboek
30
		 1453 Rusland 1858-1987 grotendeels gebruikte
			collectie in 5 insteekboeken w.o. betere zegels 60
		 1454 Rusland collectie in 3 dikke stockboeken w.o.
			postfris
50
		 1455 Rusland in 3 stockboeken w.o. postfris
50
		 1456 Rusland 1858-1949 (on)gebruikte collectie in
			Schaubek album
300
		 1457 Rusland 1857-1962 gebruikte collectie in 2
			ordners met hoge cat.
100
		 1458 San Marino 1959-2005 postfrisse collectie in
			SAFE album
80
		 1459 San Marino vnl. postfrisse collectie in 2
			stockboeken en een map
70
		 1460 Scandinavië in Schaubek en Importa album
			w.o. betere zegels en postfris
150
		 1461 Scandinavië vnl. postfris in stockboek
70
		 1462 Scandinavië grotendeels gebruikte collectie in
			2 insteekboeken w.o. aardig Denemarken
30
		 1463 Scandinavië gebruikte collectie in 3 insteek			boeken alsmede iets Luxemburg
50
F		 1464 Spanje 1950-1998 postfrisse collectie in 2
			dikke insteekboeken
150
		 1465 Spaanse koloniën in Afrika (on)gebruikte
			resp. postfrisse collectie Leuke koop
150
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F		 1466 Spanje ca.225 vervalsingen w.o. schaarse ex. 130
		 1467 Spanje collectie in stockboek w.o. iets B.O.
			en insteekboek Europa
80
		 1468 Vaticaan 1929-2006 grotendeels postfrisse
			collectie in 3 albums en stockboek w.o. Eurozegels 50
		 1469 Vaticaan 1852-2012 grotendeels postfrisse
			collectie in 3 SAFE albums
200
		 1470 Vaticaan 1929-1970 (on)gebruikte collectie
			in DAVO album w.o. Mi.161-162
40
* 1471 Zweden poststukken in album w.o. oudere
20
		 1472 Zweden grotendeels gebruikt in 4 insteek			boeken w.o. klassiek
70
		 1473 Zweden 1951-1965 55 postzegelboekjes
50
* 1474 Zwitserland diverse poststukken
40
F * 1475 Zwitserland 25 ‘Bundesfeier’ kaarten vnl.
			beter ex. (cat.800+)
80
		 1476 Zwitserland grotendeels gebruikte collectie in
			2 insteekboeken w.o. klassiek
20
		 1477 Zwitserland grotendeels postfris in insteekboek
			w.o. blokken van 4
30
		 1478 Zwitserland en Oostenrijk grotendeels postfris
			in insteekboek
40
		 1479 Zwitserland in 3 stockboeken met veel modern
			postfris
80
		 1480 Zwitserland collectie in album en 2 insteek			boeken w.o. postfris en keerdrukken
80
		 1481 Zwitserland 16 jaargangen met ca. 300 SF
			frankeerwaarde
100
		 1482 Zwitserland stockboek w.o. klassiek
50
		 1483 Zwitserland vervalsingen w.o. NABA-blok
			(21 stuks)
40
		 1484 Zwitserland in dik insteekboek w.o. betere
			zegels en series
250
		 1485 Zwitserland 1961-2011 gebruikt in stockboek 20
		 1486 Zwitserland 1854-2007 vnl. gebruikte voorraad
			in 4 dikke insteekboeken
100
		 1487 Zwitserland in 2 insteekboeken w.o. postfris
40
* 1488 Zwitserland Eerste Vluchten w.o. p.w.s. en
			met vignet
40
		 1489 Europese landen in dik insteekboek w.o.
			Engeland en koloniën
40
		 1490 Europazegels 1956-1979 ongebruikte resp.
			postfrisse collectie in Leuchturm album
40

		 1491 Europazegels postfris in insteekboekje
20
		 1492 Europese landen w.o. Reich in insteekboekje
30
		 1493 Europazegels 1970-1979 postfrisse collectie in
			DAVO album alsmede Israël 1965-1982 postfris
			in DAVO album
40
		 1494 Joegoslavië postfrisse series in stockboek
40
		 1495 Ver. Europa collectie gebruikte blokken van
			4 met centraal stempel
60
		 1496 West-Europa collectie in luxe insteekboek
			w.o. beter materiaal
150
		 1497 Oost-Europa ca. 600 postfrisse series w.o.
			relatief betere met hoge cat.
100
		 1498 Europa dik Schaubek album met aardig
			Rusland en Italië
130
		 1499 Europa in 3 Schaubek albums w.o. betere ex. 150
		 1500 Europa blokken postfris (ca. 700 stuks) w.o.
			Eurowaarden tot 2014 in 3 SAFE albums
250
1501 Literatuur Levant ‘Buitenlandse postdiensten
			in het Ottomaanse Rijk’ (2005) in 2 delen en
			in nieuwe staat (nieuwprijs € 150)
70
1502 Literatuur ‘De pariteit van munten in de
			postgeschiedenis’ van Leonard Janssen
50
				
Europa in dozen
		 1503 Zwitserland jaarsets postfris ca.37 stuks
		 1504 Doos met enveloppen Europese landen w.o.
			postfris (veel zegels)
		 1505 Liechtenstein 1941-1988 vnl. postfrisse
			collectie in 2 dozen met 10 albums cat.
			ca.8800 lage taxatie (low estimate)
* 1506 Denemarken en Zweden FDC’s in 5 albums
			alsmede oude poststukken
		 1507 Italië doos met 3 albums, 2 stockboeken en
			3 insteekboekjes w.o. betere zegels
		 1508 Rusland 1950-1992 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 4 Schaubek albums,
			nagenoeg compleet w.o. Hoogbouw serie 1950
		 1509 Duitsland diversen met hoge cat. w.o. beter
			Saarland
F * 1510 Duitsland en diversen w.o. prachtige ‘Wert’
			brieven Germania Leuke koop uit archief
1511 Spanje fiscaal op rekeningen   Leuke koop
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		 1512 Portugese koloniën op albumbladen, leuke koop 200
		 1513 Franse koloniën op albumbladen, hoge cat.
200
		 1514 Duitsland honderden (ca. 1000?) gebruikte
Infla zegels ‘Fundgrube’
60
* 1515 België diverse poststukken w.o. klassiek
50
		 1516 Italië diversen op kaartjes en rondzendboekjes 100
		 1517 DDR 1949-1975 postfrisse vrijwel complete
			collectie incl. blokken en boekjes
150
* 1518 Duitsland ca. 230 poststukken vnl. gefrankeerd
			Hindenburg
50
		 1519 Duitsland hoge waarden, lokaalpost etc.
			Zeer leuke koop
60
		 1520 Doos met insteekkaartjes w.o. Spanje en
			koloniën met hoge cat.
60
F * 1521 Duitsland ca. 350 poststukken w.o. veel
stukjes van € 5,- à € 10,-  Leuke koop
100
		 1522 Monaco en Frankrijk vnl. betere blokken
			Prachtkoop
450
		 1523 Zwitserland diversen w.o. betere zegels
60
		 1524 Italië Staten, vals, rariteiten, brieven etc.
			Interessant
60
		 1525 Zwitserland muntbrieven met ca. 100 /150 SF
			nominaal
60
1526 Spanje fiscaal en Cinderella
20
1527 Frankrijk ca.550 fiscaalzegels
20
		 1528 Europese landen postfrisse postzegelboekjes 50
F		 1529 Europa klassiek op zwarte kaartjes w.o. vele
			betere zegels
500
F		 1530 Monaco en Frankrijk betere blokken en zegels 300
		 1531 Joegoslavië op albumbladen
40
		 1532 Zwitserland postfris in zakjes ca.500 SF
150
		 1533 Bund en Berlijn postfris engros in doos met zakjes 60
* 1534 Oostenrijk poststukken w.o. aardige ex.
60
* 1535 Frankrijk en koloniën diversen w.o. aardige ex. 60
* 1536 Frankrijk doosje met 238 valeur-à-recouvrer
brieven uit de jaren ‘30  Interessant
40
* 1537 Rusland klassieke poststukken Leuke koop
60
		 1538 Europese landen in doos met postzegelboekjes
			en zakjes postfris w.o. Engeland en koloniën
60
		 1539 Denemarken 1977-1993 21 jaarsets /mapjes 50
F * 1540 Reich foto’s en prentbriefkaarten tussen 1933
			en 1945 (ca. 170 stuks)
60
1541 Reich in doosje losse zegels met veel Infla-periode 50
		 1542 Franse koloniën Somalië Mi.314-316 ** (motief
			Dieren) in complete vellen met hoge cat.
50
		 1543 Duitsland doos met 4 rondzendboekjes met
			Reich en Bund w.o. veel betere zegels en
			series cat.ca.20000
400
		 1544 Spanje 1850-2002 doos met 4 albums, map
			en 2 insteekboeken w.o. postfris
80
		 1545 Rusland in stockboeken en stockboekjes en
			op bladen Leuk
60

		 1546 Duitsland vervalsingen op insteekkaarten,
			ook iets andere landen
130
		 1547 Ver. Europa 1950-2013 postfrisse voorraad
			in 2 dozen met 12 albums en 3 stockboeken
			w.o. betere series en Euro-zegels in aantallen 800
* 1548 Rusland doos met poststukken, briefstukje
			met nr.2 etc.
50
		 1549 Zwitserland postzegelboekjes postfris (ca.
			160 stuks)
100
		 1550 DDR doos met stockboek en complete vellen 50
		 1551 België Militaire post uit de 1e wereldoorlog
			op albumbladen
50
		 1552 Zwitserland doos met 6 rondzendbokejs cat.
			ca.6000 SF alsmede iets Duitsland
80
		 1553 België en Zweden mooie stempels op zegels
			en poststukken
20
		 1554 Duitsland “Band Netz” overdrukken met hoge
			cat. in 2 stockboeken en op Hawid-kaarten
50
		 1555 Frankrijk en koloniën doos enveloppen met
			zegels w.o. betere
60
		 1556 Bund en Reich doos met 5 albums en
			stockboek w.o. enkele oudere poststukken
60
		 1557 Zwitserland doos met 4 albums, stockboek
			en jaarsets postfris hoog nominaal tevens
			iets postfris Nederland
350
		 1558 Oostenrijk 1850-2013 (on)gebruikte resp.
			postfrisse voorraad in 2 dikke stockboeken
			en 2 ringbanden
400
		 1559 Duitse gebieden doos met 5 insteekboeken
			en albumbladen w.o. Danzig en Memel
100
		 1560 Scandinavië in 6 insteekboeken en album
100
		 1561 Frankrijk doos met insteekboek en insteek			bladen w.o. klassiek
50
		 1562 Denemarken, Faröer en Aland 1960-2012
			grotendeels postfrisse voorraad in doos met
			5 albums en stockboek
250
		 1563 Luxemburg en Liechtenstein modern groten			deels postfris op albumbladen
50
		 1564 Zweden 1960-2014 postfrisse voorraad in
			doos met 8 albums mooie koop
300
		 1565 Zwitserland doos modern postfris in zakje
			ca. SF 7029 nominaal (tellijst aanwezig)
2500
		 1566 Baltische Staten, Joegoslavië, Kroatië,
			Turkije, Hongarije en Tsjechië postfrisse
			moderne voorraad in doos met 7 albums
250
* 1567 Groenland partij poststukken met veel
			stempelvariatie
100
		 1568 Berlijn op ca. 80 Hawid kaarten w.o. betere
			en hoog genoteerde zegels.
60
F 1569 Duitsland in 5 rondzendboekjes met cat.
			ca.31.000 (uitgeprijsd ca. 10.000) Zeer
			mooie koop
700
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		 1570 Zwitserland op albumbladen w.o. betere
			zegels alsmede 3 speciale boekjes
200
		 1571 Turkije 1862-1978 doos met album,
			stockboek, albumbladen, stockkaart en
			rondzendboekjes w.o. veel klassiek
150
		 1572 Frankrijk 1849-2006 (on)gebruikte resp.
			postfrisse collectie in 6 boeken met hoge
			Eurowaarde
400
		 1573 Zwitserland 1850-2013 (on)gebruikte resp
			postfrisse collectie in doos met 2 albums en
			4 stockboeken ca. 2800 SF nominaal
1000
		 1574 Frankrijk doos met 2 albums, 3 insteek			boeken en insteekboekje w.o. veel ouder
			materiaal
150
* 1575 Doos met poststukken grotendeels Bund en
			Berlijn alsmede 2 stockboeken
50
		 1575a Europa doos met enveloppen met zegels w.o.
			beter materiaal
130
* 1576 Frankrijk ca. 840 poststukken in 5 ordners
			mooi beschreven
50

		 1577 Frankrijk afwisselende partij in verhuisdoos
			met 12 albums en insteekboeken
150
		 1578 Bund 1948-2013 doos met grotendeels post			frisse voorraad in SAFE album, insteekboek en
			4 voorraadboeken w.o. ca. €2000 nominaal 1200
		 1579 België 1960-2013 doos met grotendeels
			postfrisse voorraad in 5 SAFE albums en 2
			insteekboeken ca. €3800 nominaal
1000
* 1580 Zwitserland FDC’s in 2 albums en Israël
			FDC’s in 3 albums
50
		 1581 Zwitserland doos met postfris in 3 insteek			boeken alsmede insteekboek Oostenrijk postfris 100
		 1582 Reich doos met stockboekjes en zakjes leuke
			uitzoekpartij met veel zegels
50
		 1583 Scandinavië uitzoekpartij in 14 insteekboekjes 130
		 1584 Zwitserland en Liechtenstein in o.a. 4 insteek			boeken w.o. aardig vooroorlogs ongebruikt
100
		 1585 Groenland 28 postfrisse jaarsets tussen 1977
			en 1986 en van 1998 t/m 2008 alsmede 30
			postfrisse postzegelboekjes
180
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		 1586 Bund, Berlijn en DDR in doos met 2 albums
			en 3 insteekboeken w.o. betere zegels
80
F		 1587 Spanje 1851-1940 (on)gebruikte postfrisse
			collectie op albumbladen met veel betere
			series postfris prachtkoop
1500
		 1588 Spanje in 9 stockboeken/albums en mappen
			w.o. 1960-2000 compleet **, misdrukken
			etc. Leuke koop
100
		 1589 DDR 1950-1990 grotendeels postfrisse
			voorraad in doos
70
		 1590 Bund speciaal collectie “Rollenmarken” en
			postzegelboekjes in 3 albums, daarbij
			catalogus Michel Leuke koop
150
		 1591 Zwitserland in 3 albums w.o. voorraad
			gebruikt (veel zegels)
70
* 1592 Zwitserland modern postfris en FDC’s
200
		 1593 Frankrijk 1e dagbladen tussen 1978 en 1989
			in 6 Safe albums
50
		 1594 Europese landen grotendeels postfris in 3
			ringbanden en 11 insteekboeken w.o.
			velletjes Joegoslavië, tevens iets Israël
130
		 1595 Frankrijk 1849-2012 grotendeels postfrisse
			collectie in doos met 4 dikke voorraadboeken
			w.o. modern nominaal
800
		 1596 Frankrijk 1960-2013 postfrisse voorraad in
			doos met 5 SAFE albums ca. € 2350 nominaal 900
		 1597 Spanje 1926-2013 grotendeels postfrisse
			collectie in doos met 3 ringbanden en 4
			stockboeken
400
		 1598 Verenigd Europa 1956-1983 postfrisse
			collectie incl. meelopers in 6 albums
450
		 1599 Europa 1949-2003 grotendeels postfrisse
			collectie in 7 albums en stockboek w.o.
			betere series, tevens album Sport
150
Diversen in enveloppen
				
		 1600 Diversen w.o. Zweden UPU 5 kronen
50
* 1601 Voorfilatelie w.o. ‘Nouvelle Orleans’ 1822(6 stuks) 40
1602 Azië Hong Kong fiscaal stuk, briefstuk Japan
			en prentbriefkaarten
50
		 1603 Wereld op 12 insteekkaarten en 11 show			kaarten w.o. betere zegels en poststukken
60
		 1604 Firmaperforaties ca. 200 stuks w.o. China
40
F * 1605 Zeppelinbrieven (5 stuks) en één ‘Katapultflug’ 100
* 1606 Diverse stukken met port belast Leuk
30
		 1607 Vervalsingen en herdrukken op insteekkaartje
			en bijplak op poststuk
60
		 1608 Vignetten, Cinderella’s en stadspost
20
F * 1609 Censuur 40 gecensureerde buitenlandse
			brieven vnl. tweede wereldoorlog
100
* 1610 Wereld poststukken w.o. betere o.a. Saar
			“Volksabstimmung”
40
		 1611 Wereld op 6 insteekkaartjes w.o. Engelse
			koloniën
40
		 1612 Vervalsingen (28 stuks) op 4 insteekkaartjes 20
				
Diversen in albums en insteekboeken
			
		 1613 Diverse Motief postfris Leuke koop
80
		 1614 Motief Hummel in Luxe album
10
		 1615 Motief Kennedy blokken in dik insteekboek
40

* 1616 Ver.Naties FDC’s in 2 albums
10
		 1617 Wereld in oud dik album w.o. aardig België,
			Frankrijk, Reich en Duitse Staten
70
		 1618 Motief Kennedy en beroemde mannen in 2
			dikke insteekboeken met veel zegels
100
* 1619 Luchtpostbrieven w.o. Brazilië (o.a. Condor)
			en Nederland (ca. 55 stuks)
30
		 1620 Ver. Naties ongebruikt resp. postfris in 2
			albums w.o. blok 1 (2x)
60
* 1621 Censuurbrieven ca. 110 stuks Leuke koop
60
		 1622 Wereld vnl. postfrisse themacollectie o.a.
			Luchtpost in blanco album
130
		 1623 Motief Scouting postfris in stockboek
80
* 1624 Bijzondere poststukken Leuke koop
20
		 1625 Diversen in 2 dikke stockboeken w.o. Belgisch
			Congo en Frankrijk
30
		 1626 Wereldcollectie in Schaubek album
10
		 1627 Wereld in album en 4 insteekboeken w.o.
			postfris Europese landen
40
		 1628 Motief Auto engros velletjes van Ajman
20
		 1629 Wereld in 4 insteekboeken w.o. postfris en Motief 50
		 1630 Motief 2e wereldoorlog in ringband
10
		 1631 Diversen in 4 albums w.o. Franse en Portugese
			koloniën
60
		 1632 Diversen w.o. Sudan, Arbabische Staten etc. 50
* 1633 Ringband met luchtpostbladen en -brieven
			w.o. Japan (ca. 80 stuks)
20
		 1634 Buiten Europa in Schaubek w.o. goed China
			en Perzië
300
		 1635 Diversen w.o. betere series postfris Nederland
			o.a. Legioenblokken
30
		 1636 Postzegelboekjes 1970-1980 (80 verschillende)
			Leuke koop
50
		 1637 Wereld in stockboek en insteekboekje w.o.
			China, Japan en België
40
		 1638 Diversen in 4 albums w.o. postfris Monaco
40
		 1639 Diversen in 2 stockboeken w.o. Turkije
20
		 1640 Motief Vogels in insteekboekje
20
		 1641 Album met blokken en velletjes o.a. Japan
30
		 1642 Diverse klassiek en series klassiek w.o.
			Engelse koloniën en Perzië
30
		 1643 Diversen w.o. China en Japan in KABE album 30
		 1644 Wereld in 2 albums w.o. Europa en Zuid-Amerika 70
		 1645 Diverse ** vellen w.o. goed Motief Antillen
50
		 1646 Motief Churchill w.o. engros in 2 dikke insteek			boeken
150
* 1647 Diverse poststukken w.o. Italië en Eretrea in
			2 albums
50
		 1648 Motief Kerst (USA) en Dieren in ringband op
			albumbladen en 9 stockbladen
30
F * 1649 Diverse poststukken w.o. betere exemplaren 100
		 1650 Belastingzegels, Cinderella etc. (ca. 300 stuks)
			Leuke koop
30
F * 1651 Diverse poststukken w.o. betere ex.
50
		 1652 Fiscaalzegels in insteekboekje
10
F		 1653 Betere zegels in klein stockboekje
200
		 1654 Diversen in 6 stockboekjes
20
		 1655 Diversen in 5 stockboeken w.o. Joegoslavië
			en Albanië
20
		 1656 Diversen vnl. Europa 1930-1945 postfris
40
		 1657 Wereld vnl. oud en klassiek per land gesorteerd
			in 4 dikke volgepropte insteekboeken
200
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ex.1690

ex.1703

ex.1703

ex.1721

		 1658 Postfris in stockboek
10
		 1659 Diversen w.o. Japan en China
50
		 1660 Ethiopië collectie in dik insteekboek w.o.
			betere zegels
50
		 1661 Cinderella, lokaalpost etc. in 4 stockboeken
			w.o. betere ex.
30
		 1662 Wereld in 3 insteekboeken w.o. Engelse
			koloniën, postfris en Motief
50
		 1663 Vignetten en Aziatische landen in 2 stockboeken 20
		 1664 Ver. Naties 1951-2001 postfris w.o. UNTEA
30
		 1665 Motief in stockboek, veel gebruikt
30
		 1666 Ringband met herdrukken en vervalsingen
			o.a. Duitse Staten en Vaticaan
30
		 1667 Stockboek Wereld met hoge cat.
150
		 1668 Motief Treinen postfrisse collectie in stockboek 40
		 1669 Europa zegels en blokken 2003-2010 en motief
			Brandweer in 4 stockboeken en mappen
150
		 1670 Vietnam, Japan, Korea, Irak en Iran in 5 albums 80
		 1671 Drie stockboeken Motief en één stockboek Japan 30
* 1672 Diverse poststukken in 2 albums
10
1673 Perfins Wereld in 2 insteekboekjes (ca. 100 stuks) 20

		 1674 Motief Sport vnl. postfrisse collectie
50
		 1675 Wereld in oud Schaubek album
30
		 1676 Mongolië zegels en poststukken w.o. leuk Motief
30
		 1677 Motief Schepen grotendeels Engelse koloniën
			in dik insteekboek
70
		 1678 Wereld in oude Schaubek (ca. 1907) Leuke koop 100
		 1679 Ver. Naties gebruikte collectie in 3 albums
10
		 1680 Motief Zeppelin in dikke ringband w.o. enkele
			betere zegels en oude prentbriefkaarten
60
		 1681 Motief Ruimtevaart postfris cat.ca.1950
40
		 1682 Motief Vogels in dik stockboek w.o. betere zegels 130
		 1683 Twee Wereldcollecties in KABE en Schaubek album 100
		 1684 Vijf stockboeken met o.a. Motief Bloemen en
			Zweden postfris
80
* 1685 Luchtpost album met poststukken en FDC’s
30
		 1686 Wereld ringband en insteekboekje met betere
			zegels en series w.o. Zuid-Amerika Hoge cat. 130
* 1687 Ballon vluchten poststukken in Leuchtturm
			ringband
30
		 1688 Motief Schepen in 2 insteekboeken w.o.
			postfris en Engelse koloniën
30
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ex.1737

		 1689 Engelse koloniën stockboek met vnl. motief
			postfris
40
				
Diversen in dozen
				
F		 1690 Wereld doos met insteekkaartjes en zakjes
w.o. betere zegels en stempels, beter fiscaal,
			proeven etc Leuke koop
300
* 1691 Diverse poststukken (ca. 400) w.o. betere ex. 60
		 1692 Frankrijk bundels en oude brieven met
			nummerstempels
50
		 1693 België publiciteitsblaadjes vnl. gevuld met postfris 30
1694 Ecuador fiscale documenten met zegels
			(ca.50 stuks)
60
* 1695 Diversen w.o. prentbriefkaarten Nederland
50
* 1696 India Kishangarh State ca. 130 documenten
met fiscaalzegels
10
* 1697 Diversen w.o. Schleuderflüg
10
* 1698 Jamboree en Scouting ca. 50 poststukken w.o.
			betere ex.
50
		 1699 Diversen op kaartjes w.o. Spanje
40
* 1700 Zimbabwe diverse FDC’s
10
		 1701 Nieuwtjes en velletjes postfris
30
		 1702 Vietnam Ho-Chi-Minh Yv.60-61 (*) in 2 complete
			vellen van 50 cat.5000 pr.ex. en iets Japan
10
F * 1703 Doos met ca. 250 poststukken met veel betere
ex. o.a. ‘Valeur’ en geïllustreerde p.w.s.
250
		 1704 Wereld schoenendoos vol met ongesorteerd
			oud(er) materiaal
70
		 1705 Oude voorraden in 7 albums/stockboeken
			w.o. beter Nederland “Fundgrube”
150
* 1706 Doos met ca. 130 poststukken w.o. aardige ex. 150
		 1707 Doos Wereld in 12 insteekboeken met dicht
			opeen gestoken inhoud w.o. Engelse koloniën
			en Zuid-Amerika
250
* 1708 Doos met o.a. betere FDC’s Nederland
50
		 1709 Wereld collectie in 6 Victoria albums
130
		 1710 Ver. Naties 1951-2013 postfrisse voorraad in
			doos met 8 albums
200
		 1711 Wereld collectie in doos met drie oude
			Schaubek albums
150
		 1712 Doos met van alles: kistjes, brieven, stock			boeken etc.
50
* 1713 Twee verhuisdozen met Bund en Berlijn FDC’s
			(ca. 700 ex.) en bladen (ca. 1000 ex.)
50

		 1714 Verhuisdoos met 27 doosjes, kleine stock			boekjes, stockboeken etc. “Fundgrube”
* 1715 Bund, Berlijn etc. in 7 albums
		 1716 Wereld in 2 verhuisdozen in album en 76
			stockboeken w.o. postfris
		 1717 Doos met postzegelboekjes, Belize
			($ 700 nominaal) etc. Leuke koop
		 1718 Engelse koloniën en diversen in 8 boeken
			w.o. ** Motief
		 1719 Goudzegels Olympiade, goudzegels PRC etc.
			veel motief in verhuisdoos
		 1720 Doos Wereld met 10 stockboeken w.o.
			Engelse koloniën
F		 1721 Motief Vogels postfrisse collectie in 19 stock			boeken (één leeg) en 2 catalogi in twee
			verhuisdozen Mooie koop met veel modern
		 1722 Fillippijnen in 4 albums w.o. oudere FDC’s
		 1723 Doos met enveloppen met zegels w.o. Zuid			en Midden-Amerika w.o. beter materiaal
* 1724 Doos Wereld oude poststukken (ca. 180 stuks)
		 1725 Schoenendoos met insteekkaartjes w.o.
			betere zegels met hoge cat.
		 1726 Doos Wereld met 6 ringbanden w.o. China
			en klassiek
		 1727 Doos Wereld met ringband, mappen, zakjes,
			insteekkaarten en albumbladen w.o. postfris
			en beter materiaal
		 1728 Doos met 18 stockboeken w.o. Engelse koloniën
		 1729 Verhuisdoos met Motief en Indonesië 1997-2006
		 1730 Midden- en Zuid-Amerika in 6 stockboeken
			w.o. klassiek
		 1731 Wereldcollectie 29 stockboeken in 2 verhuisdozen
		 1732 Diversen in 11 albums/stockboeken w.o.
			stockboek met ca. 4000 zegels DDR
		 1733 Wereldcollectie in 16 vnl. zelfgemaakte
			albums w.o. beter Frankrijk
		 1734 DDR en Bund postfris in 8 prachtige banden
		 1735 Wereld in 3 verhuisdozen met 55 albums/
			insteekboeken(jes), een map w.o. jaarsets
			Canada, 3 schriftjes en een sigarenkistje met
			veel postfris
		 1736 Wereldcollectie 38 stockboeken/albums in 3
			verhuisdozen met veel Motief
F		 1737 WWF in 2 verhuisdozen met 11 albums w.o.
			IJsbeerblokken Rusland

- 73 -

100
50
130
200
60
60
80
500
30
130
130
130
150
130
50
60
50
200
50
400
60

100
100
180

		 1738 Vier verhuisdozen met complete nalatenschap
			in 77 albums en stockboeken w.o. Euro-zegels 180
		 1739 Doos met 12 stockboeken en 2 jaarsets Canada 50
		 1740 Verhuisdoos met 17 albums/stockboeken en
			2 blikken, vnl. postfris motief w.o. Singapore
			en Thailand, leuke koop
150
		 1741 Wereld uitzoekpartij in doosjes, zakjes,
			rondzendboekjes etc.
130
		 1742 Verhuisdoos Wereld met ringband, 14 stock			boeken, 5 insteekboekjes w.o. postfris (o.a.
			Frankrijk) alsmede enkele poststukken Leuke
			koop
80
		 1743 Verhuisdoos met 16 stockboeken
50
		 1744 Verhuisdoos Wereld met album, 17 insteek			boeken en 2 mappen
50
		 1745 Verhuisdoos met 3 insteekboeken, album en
			4 dozen met veel materiaal
50
		 1746 Verhuisdoos Wereld met album, 22 stock			boeken en insteekboekje w.o. iets postfris
50
		 1747 Verhuisdoos met ca. 40 rondzendboekjes en
			mappen met poststukken en zegels
50
		 1748 Verhuisdoos Wereld met ringband, 15 stock			boeken, 3 insteekboekjes en kistjes w.o. Motief 50
		 1749 Winkelvoorraad in 2 verhuisdozen met 3
			albums en 25 insteekboeken w.o. betere
			zegels, postfris en enkele landen tot 2006,
			tevens postzegelboekjes Hong Kong
750
		 1750 Wereld in 5 dikke stockboeken w.o. België
			en gebieden
100
		 1751 Wereld in 2 verhuisdozen op luxe stockbladen
			(ca. 700 stuks) w.o. postfris cat.ca.50.000
			Mooie koop voor E-bay of beurshandel
200
* 1752 Judaica Motief ca. 1300 vnl. moderne poststukken 50
		 1753 Verhuisdoos met 3 ordners, 2 stockboeken,
			ringband en map w.o. postfris
50
		 1754 Doos Wereld postfris in 2 albums, 14 stock			boeken, albumbladen en 4 mappen w.o.
			Frankrijk, België, Engeland en USA Leuke koop
80
		 1755 Motief Schepen verhuisdoos met 5 albums, 4
			stockboeken en blik w.o. prentbriefkaarten
50
		 1756 Verhuisdoos met ringband en 19 insteekboeken 50
* 1757 Doos met vnl. FDC’s (ca. 600 ex.)
30
* 1758 Lufthansa doos met ca. 540 brieven speciale
			vluchten in 9 albums
60
		 1759 Verhuisdoos met album en 16 insteekboeken 50
		 1760 Verhuisdoos met 3 boxen hoofdzakelijk Ver. Naties 50
		 1761 Verhuisdoos met 16 stockboeken en 3 doosjes
			w.o. onbeschreven FDC’s Nederland
60
		 1762 Duitsland in 2 albums w.o. betere series Bund,
			Nederland (cat. 2100) etc.
70
		 1763 Oost Europa in twee verhuisdozen met 27
			albums/stockboeken w.o. beter Bulgarije
100
		 1764 Verhuisdoos met 12 albums en insteekboeken
			en verzameling Nederland in mapjes w.o.
			Euro-waarden
60
		 1765 Verhuisdoos met 8 albums, 3 stockboeken en 		
			stockbladen w.o. Nederland postfris
50
		 1766 Duitsland vuurtorens onafgeweekt in doos
			(ca. 1 KG)
20
* 1767 Wereld in verhuisdoos vol poststukken w.o. USA
50
* 1768 Ruimtevaart diverse poststukken mooi voor
			motief verkoop
50

		 1769 Verhuisdoos USA met vignetten, kaarten,
			oude prenten, foto’s etc. Interessante koop
60
		 1770 Hongarije in doos
10
* 1771 Doos Wereld met 11 albums FDC’s, bijzondere
			enveloppen en vluchten
60
* 1772 Diversen w.o. aardig Ned. Indië
30
		 1773 Drie verhuisdozen met 45 stockboeken vnl.
			met motiefboeken, USA, Brazilië etc zeer
			leuke koop
150
* 1774 Franse koloniën ca. 600 brieven (Motief!)
30
		 1775 Doos Wereld met stockbladen, kaartjes en
			albumbladen
50
		 1776 Twee verhuisdozen met 38 doosjes,
			stockboeken en albums leuke koop
100
1777-1780 vervallen
		 1781 Motiefcollecties in ca.42 stockboeken in drie
			verhuisdozen
100
		 1782 Verhuisdoos met oude kantoorpost, zakjes,
			poststukken etc. Leuke uitzoekkoop
50
		 1783 Vier verhuisdozen met ca. 75 stockboeken en
			albums
100
		 1784 Jaargangen, postfris in albums en stock			boeken etc boeken uitgeprijst voor 1800 Euro
			leuke koop
100
		 1785 Duitsland 1945-1995 in vijf luxe DAVO
			albums (zeer hoge winkelwaarde)
60
		 1786 Duitsland 11 kg onafgeweekt in plastic zakken
			w.o. leuk grootformaat
20
		 1787 Polen en Roemenie in 7 Schaubek albums
60
		 1787a Vijf verhuisdozen met ca.80 albums en
			stockboeken w.o.Rusland
80
		 1788 Twee verhuisdozen met stockboeken, doosjes
			etc w.o. China zakken Polen etc (ca. 40 items) 80
		 1789 Doos met diversen in 8 grote, 3 kleine stock			boeken, 2 albums en zakjes w.o. Rotary
			collectie, Midden Oosten etc.
80
		 1790 Zes zgn. “Heritage” albums w.o. postfris WWF 50
		 1791 WWF in duitstalige albums
50
		 1792 Twee verhuisdozen met ca. 40 stockboeken
			doosjes etc
50
* 1793 Doosje met poststukken en FDC’s voornamelijk
			Zuid-Amerika en Bund
50
		 1794 Verhuisdoos met zakjes, FDC’s, poststukken,
			kistjes en doosjes
20
		 1795 Doos met doosje en zak vol zegels Leuke
			uitzoekpartij
50
		 1796 Verhuisdoos met 18 stockboeken, albums etc
			w.o. postfris
50
		 1797 Doos met insteekkaartjes, mappen, post			stukken en FDC’s
50
		 1798 Diverse literatuur w.o. vele (ca.60 stuks)
			aardige ex. o.a. Po en Po uitgaven gewichtige
			koop van 20 KG
10
		 1799 Doos met 3 wereldalbums en bladen w.o.
			aardig klassiek
80
		 1800 Verhuisdoos met van alles zoals Engeland,
			max.kaarten, Nederland complete vellen **
60
1801 Literatuur 3 boekwerken w.o. album ‘Weeds’
			uit 1905
20
		 1802 Doos met van alles en diversen
40
* 1803 Doos Lufthansa met ca. 400 Eerste Vluchten
60
		 1804 Twee verhuisdozen met 34 stockboeken en
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			zelfgemaakte albums
70
* 1805 Doos met poststukken w.o. ouderen en FDC’s 50
		 1806 Yemen, Laos, Vietnam etc. in 5 zelfgemaakte
			albums met hoge cat.
60
		 1807 Diverse catalogi 2011-2013 w.o. Zumstein,
			OCB, Michel, etc.
10
		 1808 Eenvoudige wereldverzameling in 36 stock			boeken in twee verhuisdozen
50
* 1809 Diverse poststukken w.o. betere ex. o.a. foto
			van logementsschip (kruiser) Noord-Brabant
50
		 1810 Doos met 17 insteekboekjes grotendeels met
			Motief
50
* 1811 Doos met krant 1917, fiscaalstukken, IJsland etc. 50
* 1812 Israël modern vnl. FDC’s
10
		 1813 Doos met ca. 15.000 zegels Azië (geen China)
in zakjes  Prachtkoop voor ‘dubbeltjeshoek’
80
		 1814 Verenigd Europa rondzendboekjes, hoge
			restwaarde
20
		 1815 Doos Wereld met albumbladen, mapjes en
			stockbladen
50
		 1816 Doos met stockboek (met o.a. Luxemburg),
			kaartjes met klassiek, postfris etc.
50
		 1817 Zweden doos met postzegelboekjes en postfris 50
		 1818 Wereld doos met ca. 90 rondzendboekjes w.o.
			Franse en Engelse koloniën
50
		 1819 Doos met 12 stockboekjes w.o. Ned. Indië en
			Japanse bezetting
50
* 1820 Poststukken in 2 doosjes en 3 albums
50
		 1821 Doos met diversen w.o. leuke Engelse koloniën
			en poststukken
50
		 1822 Doos met o.a. 6 stockboeken
10
		 1823 Doos met 3 zakken kantoorpost, veel zegels
			alsmede FDC album w.o. iets buitenland
10
		 1824 Doos met 4 Motief boeken w.o. Olympiade
30
		 1825 Doos met insteekboekje Nederland, 30 rond			zendboekjes w.o. Motief Schepen en grote zak
			vol met zegels
50
		 1827 Doos met ringband, 2 stockboeken, 2 insteek			boekjes en doosjes alsmede een grote loupe
50
* 1828 Turkije poststukken
30
		 1829 Doos met ca.10 KG Arabische staten
10
		 1830 Doos met Motief in 25 insteekboeken met
			veel zegels
50
		 1831 Doos met o.a. Nederland incl. modern en
			Zuid-Amerika Leuke koop
50
		 1832 Wereld zeer groot aantal zegels in doos w.o.
			Spaanse gebieden
60
		 1833 Rondzendboekjes ca. 100 stuks
50
1834 Diversen in doos ‘Fundgrube’
80
		 1835 Zwitserland diversen en kaart van Latvija
10
		 1836 Australië etc. diversen in doos
20
		 1837 Europa in 2 Schaubek albums
100
		 1838 Rondzendboekjes 40 ex. in doosje
10
* 1839 Diverse poststukken w.o. leuke ex.
20
		 1840 Doos Wereld met 17 schriftjes w.o. Engelse
			koloniën cat. vlgs. inzender 130.000 Franse
			fr. Leuke koop
80
		 1841 Diversen w.o. modern Polen en Taiwan specimen 10
		 1842 Doos met albumbladen w.o. aardig collecties
			Denemarken klassiek
50
		 1843 Doosje met ca.200 kaartjes met postfris motief 20
		 1844 Doosje met postfris vnl. Duitsland en Oostenrijk 20

* 1845 Schoenendoos met poststukken alsmede 2
			oude Oostenrijkse staatsleningen
50
		 1846 Fiscale documenten w.o. Siam, Rusland en
			interessant Turkije Leuke koop
60
1847 Literatuur ‘Grosser Ganzsachen’ katalog deel I
			t/m VIII (1928)
10
* 1848 Correspondentie Gouverneur Rutgers van en
			naar Nederland en koloniën Leuke koop
			(interesting lot)
100
* 1849 Diverse poststukken
40
		 1850 Doos met insteekkaartjes w.o. betere zegels,
			variëteiten en enkele proeven Reich Leuke koop 100
		 1851 Doos met o.a. moderne FDC’s Nederland
40
		 1852 Motief (on)gebruikt en postfris in 8 stockboeken 90
		 1853 Bund en Berlijn doos met zakjes, enveloppen
			en insteekboek w.o. postfris
50
		 1854 Wereld doos met zakjes w.o. Rusland,
			Engelse, Franse en Portugese koloniën,
			Zuid-Amerika en China
150
		 1855 Motief religie vnl postfris in 3 dikke stock			boeken tevens literatuur
60
		 1856 Paketten ca. 50 stuks in doos
20
		 1857 Doos Wereld met 4 Victoria albums, een boek
			Tsjechië postfris en 4 lege insteekboeken
60
		 1859 Vier albums/stockboeken w.o. klassiek
50
		 1860 Doos met 15 insteekboeken, 2 doosjes en
			enveloppen met zegels w.o. Motief
50
		 1861 Doos met 3 stockboekjes, mapjes, kistjes en
			stockbladen w.o. gehalveerde zegels Colombia 60
		 1862 Doos met 5 albums Motief
50
		 1863 Diversen in 10 stockboeken en iets los
40
* 1864 Doos met doosjes en album w.o. interessant USA 60
* 1865 Diversen w.o. China
40
		 1866 Doos met doosjes en zakjes w.o. postfris
50
		 1867 Motief Treinen (gelegenheids)enveloppen en
			diversen
50
		 1868 Wereld tienduizenden zegels papiervrij
60
		 1869 Doos diversen in zakjes w.o. België, China,
			Scandinavië, Japan etc. Interessant
70
		 1870 Postfris der gehele wereld op ca. 60 bladen
50
* 1871 Doos met poststukken w.o. veel Japan (met
			o.a. mooie handschriften)
50
		 1872 Doos met insteekkaartjes
50
* 1873 Engeland en koloniën div. poststukken en zegels 40
* 1874 Doos poststukken w.o. zeer aardige brieven
60
		 1875 Doos met ca.80 gelopen rondzendboekjes
40
		 1876 Diversen uit te zoeken
10
		 1877 Doos met diversen op kaartjes, in albums en
			boekjes w.o. Oostenrijk en Nederland
60
		 1878 Doos Wereld met enveloppen met zegels w.o.
			leuk materiaal
60
		 1879 Doosje met 8 insteekboekjes w.o. 3 met China 50
* 1880 Doos met diverse brieven w.o. Nederland
60
		 1881 Doos Wereld met 4 ringbandjes, stockbladen
			en zakjes w.o. beter materiaal met hoge cat. 60
* 1882 België ca. 200 poststukken
50
* 1883 Diversen w.o. Japan
10
* 1884 Doos met poststukken w.o. luchtpostbrief Siam 80
		 1885 Doos Wereld met album, 7 insteekboeken,
			mappen en albumbladen
60
		 1886 Doos Wereld in 5 insteekboeken, insteek			kaarten en mappen
50
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		 1887 Japan 1994-2008 in 4 lege Leuchtturm albums
			nieuwprijs ca. €600
		 1888 Wereld tienduizenden afgeweekte zegels in
			zeer gevarieerde samenstelling
* 1889 Doos Wereld met poststukken en FDC’s in
			4 albums, 1 stockboek en los w.o. Portugese
			koloniën
		 1890 Rusland in vier stockboeken/albums
		 1891 Engelse koloniën en Zuid-Amerika in 6 stock			boeken w.o. India en Nieuw Zeeland
		 1892 Doos met 10 stockboeken w.o. China en
			Engelse koloniën
* 1893 Leger des Heils motief collectie met ca. 200
			poststukken tevens literatuur
		 1894 Singapore 28 jaarboeken zonder inhoud Leuke
			koop
		 1895 Doos Wereld met enveloppen en zakjes
* 1896 Doos met poststukken
* 1897 Canada doos met poststukken w.o. klassiek
			tevens iets andere landen
		 1898 Doos met enveloppen w.o. Japan, Hong Kong
			en USA w.o. postfris
* 1899 Doos met poststukken w.o. oudere en FDC’s
		 1900 Bundels Nederland en Duitsland
		 1901 Wereld doosje met 6 insteekboekjes, schriftjes
			en rondzendboekjes
		 1902 Doos met 2 stockboeken w.o. postfris, rond			zendboekjes, map en poststukken w.o. oudere
		 1903 Doosje met ca. 300 Hawid-kaarten met
			Motief etc.
* 1904 Diverse poststukken w.o. aardig Censuur
		 1905 Diversen in doos vnl. Egypte
* 1906 Doos met poststukken w.o. leuk Nederlands
			Indië Aardige koop
		 1907 Rondzendboekjes (17 stuks) met veel
			Nederland uitgeprijsd voor ca. € 3000
		 1908 Doos met 3 insteekboekjes, blokken en
			insteekkaartjes w.o. beter materiaal
		 1909 Ver. Naties op insteekkaartjes grotendeels postfris
		 1910 Doos met 17 rondzendboekjes w.o. Nederland
			en USA
		 1911 Krantenzegels w.o. op kranten en variëteiten
			Interessant
		 1912 Doos Wereld in oud Schaubek album met
			aardig Portugese, Engelse en Franse koloniën
			alsmede Zuid-Amerika
* 1913 Bund collectie met ca. 1400 FDC’s, max.
			kaarten, bijzondere enveloppen etc. Leuke
			koop in 8 albums
		 1914 Doos met mapjes w.o. postfris, doosjes en
			poststukken
		 1915 Duitsland in 5 albums/stockboeken w.o. DDR
			(met hoge cat.) en Euro-zegels gebruikt
		 1916 Doos Wereld met 12 insteekboekjes en 3
			schriftjes
		 1917 Doos Wereld in album, 2 insteekboeken en
			albumbladen w.o. Portugese koloniën
* 1918 Doos met 7 albums poststukken w.o. betere
			o.a. Nederland en Brazilië
		 1919 Doos Wereld in 3 oude albums

20
60
50
50
50
60
40
10
50
30
50
80
50
10
50
50
20
80
40
50
50
50
10
70
60
80
60
50
90

		 1920 Thailand doos postfris met 6 albums en
			stockboeken
80
		 1921 Doos met 3 albums en 2 insteekboeken w.o.
			Zuid-Amerika
50
		 1922 Doos met 5 insteekboeken, cassette, stockbladen
			en envelop w.o. Zwitserland en Hong Kong
60
		 1923 Wereld in doos met 5 stockboeken w.o.
			Zuid-Amerika
50
		 1924 Doos met zakjes, kantoorpost hoofdzakelijk
			Polen en 2 insteekboekjes w.o. iets postfris
50
		 1925 Voetbal motief in 32 albums en stockboeken
			w.o. veel postfris in 3 verhuisdozen
200
		 1926 Verhuisdoos Wereld met 4 dozen w.o. poststukken 50
		 1927 Verhuisdoos Wereld met 3 albums, insteek			boek, doosje en zakjes
50
		 1928 Wereld in verhuisdoos met ringband, 10 stock			boeken en 8 insteekboekjes w.o. postfris
60
		 1929 Diversen in sigarenkistjes, doosjes en zakjes
			w.o. ouder materiaal
70
		 1930 Verhuisdoos Wereld met 2 dozen w.o. UNICEF,
			3 albums, zakjes en mapjes
50
		 1931 Verhuisdoos met 15 albums/stockboeken w.o.
			postfris Engeland
60
		 1932 Verhuisdoos met van alles w.o. poststukken
10
		 1933 Verhuisdoos met 3 dozen en 2 zakken w.o.
			Engeland en Nederland
50
		 1934 Verhuisdoos met doos enveloppen en 3 luxe
			DAVO albums (leeg) Scandinavië
50
		 1935 Varia meest motief
20
* 1936 Doos met poststukken w.o. betere ex. o.a.
			China en Siam
60
		 1937 Verhuisdoos met bundels, kantoorpost en zakjes 50
		 1938 Verhuisdoos poststukken modern, catalogi w.o.
			S.G. en Sassone
10
		 1939 Wereld uitzoekpartij op bladen en zakjes w.o.
			postfris
80
		 1940 Sport collectie in 10 stockboeken in verhuisdoos 100
		 1941 Doos met postzegelboekjes w.o. Engeland en
			Malaysia
80
		 1942 Zwitserland 6 doosjes in doos (veel poststukken) 50
		 1943 Verhuisdoos met 15 albums/stockboeken w.o.
			Spanje met ca. 30.000 pts frankeerwaarde
60
		 1944 Verhuisdoos Wereld met 4 albums, 4 stock			boeken, mappen en 2 dozen
50
		 1945 Doos met bundels w.o. Hong Kong
50
		 1946 Zware doos met 22 stockboeken met o.a. klassiek 60
		 1947 Wereld in 4 verhuisdozen op luxe stockbladen
			(ca.1400 stuks) w.o. postfris cat.ca.100.000
			Mooie koop voor E-bay of beurshandel
300
		 1948 Wereld in 4 verhuisdozen enorme partij in
			stockboeken, mappen, zakjes en doosjes
			w.o. beter materiaal o.a. Bloemenserie China
			gebruikt
150

50
50
60
50
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Onze volgende veiling vindt
plaats op vrijdag 29 en
zaterdag mei 2015.
Inleveren voor deze veiling
is mogelijk tot en met
19 april 2015.
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ORDERLIJST VOOR POSTZEGELVEILING RIJNMOND
POSTBUS 2859, 3000 CW ROTTERDAM

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

VEILING NR.

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

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

Nummer
BOD
Opbrengst
van de			
catalogus
BID
Result

Nummer
van de
catalogus

BOD

Opbrengst

BID

Result

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