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N F O

   ‘T BESTE ADRES VOOR
   EEN FIJNE VAKANTIE !

    Onze ervaren reisadviseurs informeren u graag over een:

En als u iets anders wilt, maken we het gewoon op maat!

Loop eens bij ons binnen… voor een reisgids, voor een 
gratis video met landeninformatie… en een kop koffie!

Bellen mag natuurlijk ook : 0180 – 65 44 44

 ’T BESTE ADRES VOOR
 EEN GOEDE ZAKENREIS !

Onze ervaren medewerkers van de zakenreisafdeling staan
klaar om elk soort vliegticket, naar de luchthaven(s) van uw

keuze, voor u te reserveren. Londen, Parijs, Frankfurt, Wenen,
Birmingham, Oslo, Cairo, Tel Aviv, Delhi, Bangkok, Tokyo,

Hongkong, Sydney, enz. enz. Met of zonder (luxe) hotel!

Voor een prijsopgaaf, een prijsvergelijking of een

afspraak, kunt u bellen:  0180 – 69 88 88

MIDDENBAAN 102
2991 CT BARENDRECHT

Zon-/Strand vakantie
Strand vakantie
Verre rondreis
Cruise vakantie

Auto-/Bus vakantie
Golf reis

Winter(zon) vakantie
Wintersport vakantie

Avontuurlijke reis
Fiets vakantie 

Steden reis
Skate reis



Voorzitter:         C.J. Brons 
                         Strausslaan 20, 2992 PD Barendrecht  0180-613033
Secretaris:       J.W. Tavenier

            Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375
Penningmeester: C.W. Visser  

     Beltmolen 17, 2992 DA Barendrecht    0180-620745
Rondzendingen:    J. Visser

                 ’t Fruit 26, 2991 TR Barendrecht          0180-614932
Veilingen:              M.W. Brons,

                Giessen 1, 2991 RH Barendrecht          0180-617147 
Beurzen:               M.C. Kooiman,

                Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht   0180-618995
Jeugd:                 F. Vuyk

   Smederij 20, 2993 AS Barendrecht     0180-613484

-----------------------------------------------------
Veiling:           Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester
                         uiterlijk op de contactavond voor de veilingavond.*      
Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden aangeboden      
                         aan de leider van het rondzendverkeer.*
Bibliotheek:    Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. 
                         Deze boeken worden kosteloos uitgeleend. (tel. 0180-613033)                      
Beurzen:         Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de leider van de  
                         beurzen.
*

     Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moet voldoen aan eisen van
kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of de leider

rondzendverkeer. 
                          -------------------------------------------------------------

Het gironummer van de vereniging is: voor contributies  nr.  2907935                       
                                                               t.n.v. Penningmstr.   Ver. v. Postzegelverz  .                 

                  voor de rondzending nr.  2252801
                    t.n.v. Rondzending Ver.v. Postzegelverz.

De vereniging is opgericht op 8 december 1966.
Ingeschreven bij de K.V.K. nr. V  348153

          “robert broekers” 

                                   

 Meubel- & Woningstoffering

                                                 

voor vakkundig advies

Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

tevens uw adres voor
scheeps- en projectstoffering

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137
ROTTERDAM-LOMBARDIJEN
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71



Doorlichten van brieven een ramp voor de postzegel  .  

In de Verenigde Staten heeft men ten tijde van de beruchte anthraxbrieven
post doorgelicht. Daarbij is komen vast te staan dat zegels  in de enveloppe,
die in een z.g. klemstrook (Hawidstrook) of in zakjes van cellofaan waren
meegestuurd, ernstig werden beschadigd en meteen waardeloos waren.  De
strook of het zakje loste op of verbrandde en daar kan de postzegels niet zo
goed tegen. Voortaan maar een stukje karton gebruiken. 

PTT Post wordt TPG Post

Op 1 mei is de vertrouwde naam Koninklijke PTT omgedoopt in Koninklijke
TPG Post.   De letters  TPG staan  voor  TNT Post  Group.  2  Jaar  geleden,
tijdens het 200 jarig bestaan ontving PTT Post de status Koninklijk. Ook de
TPG mag zich Koninklijk noemen. 

Om  iedereen  op  de  hoogte  te  stellen  hebben  alle  Nederlanders  een
“cadeautje”  gekregen. In Uw bus vond U een brief met de oude en de nieuwe
partijenpostzegel, welke U  aan Uzelf kunt adresseren om er een stempel op
te krijgen.

Commentaar redactie: Op deze brief zitten de filatelisten niet te wachten. Een
veel mooier cadeautje was geweest als TPG Post zijn uitgiftebeleid drastisch
zou veranderen.

Van Dieten stopt met veilingen proeven van PTT

Van  Dieten  moet  stoppen  met  de  veilingen  van  de  proeven  uit  het  PTT
archief.  Eén  veiling is  in  januari  2002 gehouden,  maar het  schijnt  dat  de
proeven onder de Archiefwet van 1995 vallen en dus niet het eigendom zijn
van de PTT, maar van het Rijksarchief. Van Dieten en de PTT zijn volkomen
te goeder trouw geweest, laat dat duidelijk zijn. 
Interessant is, dat de in de veiling van januari gekochte proeven een uniek
karakter  gaan  krijgen.  Het  Ministerie  onderzoekt  nog  wel  of  deze
teruggegeven moeten worden, doch dat lijkt een onmogelijke zaak.
Heeft U één of meerdere proeven in januari aangeschaft, wees er dan zuinig
op, want deze proeven kunnen best  eens behoorlijk in waarde stijgen. 
Overigens is het jammer, dat de proeven niet meer geveild worden onder de
verzamelaars. Er zaten honderden prachtige en interessante proeven bij.

Emissie Bont Kraag nrs. 81 en 82, 83 en 102, 103. 

In 1922 werd de 10 cent een aantal nieuwe platen in gebruik genomen. De
lijnen  van  de  arcering  in  het  medaillon  werden  wat  verder  uit  elkaar
gegraveerd. Bovendien wijkt de waarde-aanduiding in geringe mate af van
die van de andere zegels.  Verder komt de “wijde arcering”van de 10 cent
alleen in de kamtanding 12 ½ voor. De geldigheid van de zegel, evenals van
de  overige  waarden,  eindigde  op  31  december  1935.  De  oplage  omvatte
213.397.200 exemplaren.

De 5 cent rood en de 10 cent grijs ongetand (1923). In het jaar 1923 brak er
in drukkerij van de firma Enschede & Zonen een staking uit, waardoor de
aanmaak van nieuwe zegels kwam stil te liggen. Bij wijze van noodmaatregel
bracht men de nog niet voltooide zegels van 5 en 10 cent in omloop. Bij de
zegels ontbrak de perforatie. 
Uiteraard veroorzaakte dit grote problemen. Er ontstonden situaties zoals in
1852,  toen  de  zegels  stuk  voor  stuk  met  een  schaar  moesten  worden
losgeknipt. Sinds 1852 was het postverkeer gigantisch toegenomen, zodat er
van een snelle  afwikkeling geen sprake meer was.  Sommige postkantoren
namen zelf maatregelen om de zegeles minder tijdrovend los te maken. In het
postkantoor  van  Blokzijl  voorzagen  de  postbeambten  de  zegels  van  een
naaimachinesteek.  In Bergen werd de 10 cent met roulette doorstoken. Er
bestaan  overigens  nog  andere  particuliere  perforaties.  Voordat  de
moeilijkheden bij de firma Enschede & Zonen waren opgeheven, waren van
de 5 cent 350.000 en van de 10 cent 380.000 stuks verkocht. 

De hulpuitgifte van 1919 (cat.nrs. 102 en 103) . Op 1 december 1919 werd
het tarief voor het versturen van pakketten van 3 tot 5 kilo verdubbeld. Vanaf
dat tijdstip bedroeg het tarief  . 0,60. Door deze verhoging werd de 30 cent
overbodig. Er bestond behoefte aan een zegel van 40 en 60 cent. Het lag voor
de  hand dat  de  grote  voorraden  van  de  overbodig  geworden  30  cent  van
opdrukken werden voorzien. De opdrukken werden in boekdruk uitgevoerd.
De opdruk van de 40 cent geschiedde in rood en die van 60 cent in zwart. 
Interessant is dat in de opdrukken verscheidene fouten zitten. Zo komt bij de
opdruk van “veertig”  in sommige gevallen de i zonder punt voor.  Verder
komen behoorlijke hoogteverschillen voor in de opdrukken. Al met al een
leuk verzamelgebied.
Ook van deze zegels eindigde de geldigheid op 31 december 1935.     

C.J. Brons



Bibliotheek       

Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-613033.
1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger

Handleiding voor de beginnende verzamelaar
2. De Philatelist van J.A. v.d. Vlis

Handleiding voor de beginnende en gevorderde verzamelaar.
3. Afstempelingen emissie 1852 van Nederland van A.M.A. v.d. 

Willigen
Geschiedenis over de eerste stempels op postzegels

4. Nationale Postzegel Tentoonstelling IJsselpost 86
Diverse verhandelingen over filatelie

5. Filatelie Encyclopedie
Duizenden vragen worden beantwoord

6. Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie van de Sticht. 
Jeugdwerk

7. ABC deel 1 (handleiding voor beginners)
     ABC deel 2 (handleiding voor gevorderden)
8. Schweizer Briefmarken (Duits) 2 delen
9. De vervalsingen van Nederland & O.G. 2 delen
10.Jaarverslag 1994 PTT Museum
11.Postzegelwetenswaardigheden uit de oude doos (van 1932 af)
12.De ware postzegelverzamelaar 3 delen, waarin uitgebreide info over

o.a. de Nederlandse zegels
 

Werf eens een lid!

Barendrecht  krijgt  alsmaar  meer  inwoners.  Onder  hen zijn  er
ongetwijfeld tientallen postzegelverzamelaars. Onze vereniging
groeit  qua  ledenaantal,  doch  lang  niet  in  die  mate,  dat  we
tevreden kunnen zijn met de aanwas. 
Wij kunnen daar allemaal wat aan doen, door onze vereniging te
pas  en  wellicht  te  onpas  onder  de  aandacht  te  brengen.
Doet U mee!!!!

Van de voorzitter

e vakantie  zit  er  op.  Als het  goed is  geweest  dan vinden we dat
jammer, maar het betekent echter wel, dat we weer met frisse moed
aan het verzamelen gaan en dat onze contactavonden weer starten.

Als  ik  dit  zit  te  schrijven   is  de  postzegelbeurs  Amphilex  2002 nog niet
begonnen,  maar  het  belooft  een  groots  gebeuren  in  de  Rai  te  worden.  Ik
verheug me op de tenstoonstelling, want dat vind ik veruit het interessantste
van  iedere  postzegelmanifestatie.  Verzamelaars,  die  een  deel  van  hun
verzameling tentoonstellen. Je ziet bij nadere beschouwing de moeite, die ze
hebben moeten doen om het materiaal bijeen te brengen en te bewaren. Ze
hebben het initiatief genomen anderen een blik te gunnen in hun verzameling.
De prijs, die ze mogelijk daarmee winnen, is belangrijk doch  je hobby met
anderen delen is het voornaamste. Wie wil dat nu niet als verzamelaar?  Het
zou goed zijn, als wij als vereniging ook voor onze leden een tentoonstelling
organiseren. Het gaat er daarbij niet om hoe duur de zegels wel zijn, maar de
wijze waarop en wat er verzameld is.  Misschien komt het er van.

D

Ik wens U weer veel plezier met de hobby en hoop op goede opkomsten op
onze avonden.

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

De resterende bijeenkomsten voor 2002

20 september met veiling
18 oktober    
15 november met veiling
20 december

Beurs: 16 november   !!!!!!! (in het Kruispunt). 

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 20 september en

18 oktober.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur



75. x Nederland restantverzameling w.o. nr. 3, 5, div. 
      Willem ll, Hangend Haar, Bontkraag, Veth, hoge cw.! €10,00
76. Ned. FDC album met diverse kaarten en enveloppen €  7,00
77. x Nederland nr. 18 (2 ½ ct., violet) € 88,00 €27,50
78. xxx Nederland nr. 332v/337v ongetand €   4,50 €  2,00
79. xxx Nederland nr. 374/378 Kinderzegels 1940 € 14,85 €  6,75
80. xxx Nederland nr. 402/403 Legioenzegels 1942 €   9,40 €  3,75
81. xxx Nederland nr. 490/494 Zomerzegels 1947 €   9,35 €  3,75
82. xxx Nederland PB nr. 42a (4x) € 27,40 €  8,00
83. Nederland afhaalbewijs gefrankeerd met nr. 157, 163 & 164 €  4,75
84. x Curacao nr. 23 (30 ct., grijs) pracht exemplaar € 10,00 €  4,00
85. x Curacao diverse zegels op insteekkaartje € 12,70 €  3,50
86. x Insteekboekje met voornamelijk Curacao + iets Ned. Ant. €  3,50
87. xxx Ned. Antillen nr. 255/256 Caraïbische Commissie € 10,50 €  2,75
88. UNTEA nr. 22/26 vijf waarden Paradijsvogels met kleine opdruk
      Untea (14 mm) Pracht exemplaren. Zeer schaars materiaal!                 €150,00 €57,00
89. UNTEA nr. 27/29 drie waarden Kroonduif met kleine opdruk
      Untea (14 mm) gebruikte pracht exemplaren / zeer schaars!                 €125,00 €48,00
90. xxx Nederland nr. 87/89 De Ruyter-zegels 1907 Postfris €  45,00 €22,50
91. xxx Nederland nr. 102/103 Hulpuitgifte 1919 Postfris €220,00 €110,-
92. xxx Nederland nr. 134/135 Tooropzegels 1923 Postfris €100,00 €50,00
93. xxx Nederland nr. 141/143 Kinderzegels 1924 Postfris €  32,50 €16,50
94. xxx Nederland nr. 278 Luchtvaartfondszegel 1935 Postfris €  80,00 €40,00
95. xxx Nederland nr. 287/288 Universiteit Utrecht Postfris €  18,50 €  9,25
96. xxx Nederland nr. 300/304 Kinderzegels 1937 Postfris €  40,00 €20,00
97. xxx Nederland nr. 305/309 Zomerzegels 1938 Postfris €  41,00 €20,50
98. xxx Nederland nr. 318/322 Zomerzegels 1939 Postfris €  45,00 €22,50
99. xxx Nederland nr. 325/326 Spoorwegjubileum     Postfris €  25,00 €12,50
100. x Suriname nr. 48/55 Wilhelmina 1904-1908 €  59,15 €19,50
101. x Nederland partij modern materiaal op insteekkaart €10,00
102. x Nederland partij modern materiaal op insteekkaart €10,00
103. Bundeltje insteekkaartjes Nederland Hoge cat.waarde €10,00
104. xxx partij Indonesië op insteekkaart Hoge cat.waarde €10,00
105. xxx partij Indonesië op insteekkaart Hoge cat.waarde €10,00
106. xxx partij Indonesië op insteekkaart Hoge cat.waarde €10,00
107. x Indonesië gebruikt in aantallen gesorteerd in zakjes, w.o.
        betere zegels o.a. RIS opdrukken in aantallen. Mooie koop! €25,00
108. Nederland lotje oude kavels + diversen w.o. beter materiaal €  5,00
109. Nederland lotje oude kavels + diversen w.o. beter materiaal €  5,00
110. Frankeergeldig Nederland 200 x fl. 0,70 Nominaal € 63,50 €44,50

-.-.-.-.-.-.-

Verrassingszegels

De verrassingszegels zorgen bij TPG Post ook voor verrassingen. In het nieuws
kwam het velletje van Zeeland, waar men na de uitgifte, een fout ontdekte in de
tekst. Er staat een keer ”word” en dit moet zijn worstel. De ontdekking kwam te laat,
de zegels werden al aan het loket verkocht. 
Bij de verrassingszegels van Overijssel heeft TPG Post een spelfout ontdekt en
daarom zijn de zegels teruggetrokken. Het velletje komt er binnenkort aan maar
zonder spelfout.

Catalogus van de wereld op internet

Het  kon  niet  uitblijven  er  is  een  begin  gemaakt  met  een  wereldcatalogus  op
internet. Nog niet alle zegels zijn opgenomen, maar dat schijnt een kwestie van tijd.
Als U belangstelling heeft hier is het adres: freestampcatalogue.com
Het gaat hier om een commerciële instelling n.l. Postbeeld, die de websites vult.
Hoe het met prijzen etc. zit, is de vraag. Ongetwijfeld komen we op het onderwerp
terug.

De ware postzegelverzamelaar

Van de heer Kastelein ontvingen wij het werk; de ware postzegelverzamelaar. Dit
zijn  3  ordners,  losbladig,  met  een grote  tekst  en veel  afbeeldingen.  Er  worden
tientallen onderwerpen in behandeld, vooral over Nederlandse zegels en koloniën.
Hoe  zegels  gemaakt  worden,  de  emissies  afzonderlijk  behandelt,  thema
verzamelen, tandingen etc. etc. Te veel om te noemen. Dit moet eigenlijk iedere
verzamelaar  gelezen  hebben.  U  kunt  het  werk  van  nu  af  vinden  in  de  lijst
“bibliotheek” en daar staat ook aangegeven hoe U dit werk gratis kunt lenen.
Meneer Kastelein hartelijk dank, dat U dit aan de bibliotheek van onze vereniging
geschonken heeft. U bent een ware verzamelaar.

Namens het bestuur, Cor Brons



Veiling vrijdag 20 september 2002 aanvang 21.00 uur
x    = gebruikt
xx  = ongebruikt (met plakkerrest)
xxx= postfris

Omschrijving                                                                                                 Cat.w         Inzet  
1. xxx Ned. Antillen PB nr. 3A(l+r), 4A(l+r) & 5 €  13,40 €  2,25
2. xxx Nederland PB nr. 3 €    3,65 €  1,25
3. xxx Nederland PB nr. 4 €    3,65 €  1,00
4. x Nederland PB nr. 23B (afst. “Amphilex”) & 39 €  10,05 €  1,75
5. xxx Ned. PB nr. 9 DF “postgiro ook voor u, gemakkelijk, snel, secuur” €  80,00 €40,00
6. x Nederland diverse PB-combinaties w.o. nr. 83 (€22,70) €  3,25
7. x Nederland nr. 1579/80 (velletje kerstzegels 1993) €  11,50 €  2,75
8. x Nederland nr. 1646/47 (velletje wens postzegels) €    7,00 €  1,75
9. Nederland FDC nr. E 12 (getypt adres) €  11,50 €  2,75
10. Nederland FDC nr. 39 (blanco / open klep) €  13,75 €  4,75
11. Nederland 7 Aero-enveloppen w.o. betere €  2,50
12. Suriname nr. 354/360 op FDC, onbeschreven / open klep €  1,50
13.  xxx 5 insteekkaarten met Europa-zegels w.o. aardig materiaal €  1,00
14. x Oostenrijk Yvert nr. 3, 4 & Zeitungs Stämpel nr. 1, 3 €  26,00 €  5,25
15. x Denemarken Yvert nr. 8 (4 s, bruin) €  13,50 €  3,50
16. Nederland FDC E nr. 63 (blanco / open klep) €    9,00 €  2,75
17. Nederland FDC E nr. 65 met afstempeling  “Spoorphilex ‘64” €  5,00
18. Suriname insteekboek, goed gevuld voornamelijk met x / xxx
      w.o. veel series en enkele blokken. Leuke koop met hoge Cat.w. €17,50
19. xxx Suriname nr. 376-377 in complete vellen van 12 ex. €    6,00+€  3,00
20. Suriname + Ned. Antillen partijtje FDC’s w.o. betere! Koopje! €250,00+€17,50
21. Nederland partij Profil-bladen, uitsluitend zegelwaarde geteld! €  98,30+€  9,00
22. Nederland FDC Jupostex 5x verschillend (frankering nr. 1201) €  1,25
23. Nederland Tentoonstellingsenveloppen deelgemeenten R’dam €  1,75
24. Ned. Indië partij in goed gevuld stockboek, w.o. veel klassiek
      (in aantallen). Afstempelingen? Mooie koop met hoge Cat.w. €27,50
25. xxx Overzee in veldeeltjes (w.o. Ned. Antillen nr. 445/450  49x) €  82,35 €  8,25
26. Ned. Album met ruim 100 speciale enveloppen. Lage inzet! €10,00
27. Ned. Antillen partij xxx in stockboek €500,00 €45,00
28. xxx Suriname 1975/1987 nagenoeg compleet in insteekboek €500,00 €62,00
29. x / xx Suriname restantverzameling w.o. nog aardig materiaal! €  3,50
30. DAVO album voor FDC’s Nederland (ledig) €  1,50
31. xx restant Suriname en Ned. Antillen op albumbladen. Koopje €162,70 €  8,00
32. DAVO Standaard deel lll met cassette €  2,75
33. x Nederland restantverzameling in Holland-album. Leuke koop! €  5,00
34. Ned. FDC album w.o. E 64,66,69,71,72,73,75,77,79,130,153A! €249,90 €15,00
35. x Ned. Indië dienstzegels in aantallen, veel tweede keus! €  92,40 €  7,00
36. x Bundespost Yvert nr. 33 mooi gebruikt                €  28,00 €  8,00
37. x Bundespost Yvert nr. 46 mooi gebruikt €  22,00 €  6,25
38. x Bundespost Yvert nr. 52 mooi gebruikt €  30,00 €  9,00
39. x Bundespost Yvert nr. 84, 86 mooi gebruikt €  21,00 €  5,75

40. xxx Ned. nr. 81, bovenzijde tandje stomp! € “90,00” €  5,00
41. Nederland 7 poststukken w.o. treinstempels €  3,75
42. xxx Nederland 267/268(getint, 268 roestvlekje) € “90,00” €  5,00
43. xxx Nederland PTT-mapjes nr. 1/20 (nom. € 22,07) €105,05 €18,50
44. 2 FDC albumpjes (ledig) €  4,50
45. FDC album NL nr. 105-140 €224,85 €22,00
46. DAVO album Nederland deel ll €  4,50
47. xxx Insteekboek met 1 blok WA + Maxima €  3,50
48. Verzameling Duitsland Berlin x/xx/xxx €450,00 €90,00
49. FDC album DAVO (ledig) €  4,50
50.  FDC Luxemburg nr. 552/554 (1956) €  34,00 €  8,50
51. xx België nr. 1236/1241 €  18,80 €  2,00
52. x Deutsche Post nr. 120 (kort tandje) €158,00 €  7,50
53. xxx Nederland velletjes Sesamstraat €  54,50 €20,50
54. xxx Nederland velletje Sterrenbeeld-zegels €  29,00 €  7,00
55. xxx Nederland velletje nr. 1672 €  40,00 €13,50
56. xxx Nederland velletje nr. 1678 €  40,00 €  8,00
57. xxx Nederland nr. 556/560 €  95,00 €38,00
58. xxx Nederland nr. 550/555 €  63,60 €25,50
59. xxx Nederland nr. 563/567 €  31,75 €12,50
60. Map met diverse enveloppen w.o. betere €  3,50
61. xxx Indonesië PB nr. 1a/1b, 2a/2b, 4a/4b €  37,00 €11,50
62. xx Indonesië blok 3 en blok 4 €  15,00 €  5,50
63. Indonesië blok 7 (xxx), blok 8 (x) , blok 12 (xxx) €  17,25 €  6,50
64. xxx Ned. Indië nr. 302 in compleet vel van 100 €  25,00 €  4,50
65. xx/xxx Nederland insteekboek met nog aardig mat. ! €  5,00
66. xxx Zwitserland PTT souvenirs. Nom. Zfr. 39,70 €20,00
67. Nederland 16 velletjes w.o. diverse betere! Hoge cw.! €  4,50
68. 5 Importa FDC albumpjes waarbij z.g.a.n. ledig €  6,50
69. 2 Importa FDC PS I albums ledig €  3,00
70. 2 Importa FDC PS II albums ledig €  4,00
71. xxx Nederland nr. 296/299 Zomerzegels 1937 € 45,00 €22,00
72. xxx Ned. Indië nr. 317/325, 333, 344, 347/350 €   7,20 €  2,25
73. x Nederland restantverzameling in DAVO I album
      w.o. nog aardig veelal modern materiaal! €  6,00
74. Nederland restantverzameling in DAVO II album w.o.
      voornamelijk xx/xxx materiaal! €  7,00


