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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

 Geopend: ma. t/m vr.
     9.00 – 17.00 uur 



Postzegels en Internet

Wij meldden het al, dat er veel op internet te zoeken valt op postzegelgebied.
Voor degenen, die een internetverbinding hebben, is er een interessante site
bij  gekomen  van  de  studiegroep  Postautomaat  n.l.
www.home.planet.nl/~odijk002/testing-postaumaat. 

Provinciezegels

Als U er nog geen genoeg van krijgt volgt hier weer een opvallend “foutje”.
Op de tab van de zegel van Zuid Holland in het z.g. dertiende velletje staat
Delfts  blauw  met  één  hoofdletter.  In  het  velletje  met  uitsluitend  Zuid
Hollandse verrassingszegels staat op de tab Delfts Blauw.

Verzekering

Ik  werd  onlangs  gebeld  door  een  niet-lid,  die  meldde  mij  dat  zijn
postzegelverzameling uit zijn huis in Barendrecht gestolen was. Dit is voor
mij aanleiding  U er toch nog eens op te wijzen, dat het meestal de moeite
waard  is  de  verzameling  afzonderlijk  te  verzekeren.  Met  een  duizend  of
tweeduizend euro bent U wel gedekt bij de normale inboedel verzekering,
maar al gauw is een verzameling meer waard en dan is het verstandig een
afzonderlijke  verzekering   af  te  sluiten.  Kijk goed  naar  de condities,  met
name welk percentage  van de catalogus er  uitgekeerd  wordt  in  geval  van
schade. Ook de bewijslast moet goed omschreven zijn, want hoe bewijs je
wat je aan zegels bezit? Bij een grotere verzameling is het gewenst, dat er een
taxateur komt, die de waarde schat. Wanneer er  dan na verloop van tijd een
hoger bedrag door U wordt verzekerd, gaat men er van uit dat dit de nieuwe
aanwinsten zijn. Als het om wezenlijke bedragen gaat is een nieuwe taxatie
gewenst. 
Lees de polis, ook de kleine lettertjes. U kunt niet voorzichtig genoeg zijn, dit
geldt voor de heren inbrekers, maar ook voor de heren assuradeuren.
Denk ook eens aan een kluisje. Want hoe goed ook verzekerd, je moet er toch
niet aandenken je verzameling kwijt te raken.       CB

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
 

Bovendien kunt U altijd over de nieuwste Yvert     beschikken. Onze 
vereniging leent  de Yvert of delen daarvan gratis uit. Onze secretaris de 
heer J. Tavenier kunt U bellen tel. 0180-612375 als U een deel  of delen 
wilt lenen. Bij de heer Tavenier is ook te leen een watermerkzoeker en 
een blauwe lamp.

http://www.home.planet.nl/~odijk002/testing-postaumaat


De laptop is aangeschaft.

Op de jaarvergadering werd,  op voorstel van het bestuur, goedgekeurd, dat
er een laptop (computer op schoot) zou worden aangeschaft. Deze laptop is
inmiddels gekocht en zal iedere contactavond een diapresentatie tonen met
allerhande zaken van onze vereniging. Naast de vele andere doelen zal de
laptop ook dienst doen bij de veiling, zodat U sneller kunt afrekenen en een
keurig uitgeprinte nota ontvangt. Dit bespaart U tijd en de veilingcommissie
veel rekenwerk. 

Als U de contributie nog niet betaald hebt, doe het
nu even. 

€ 7,-- naar girorekening 2907935 t.n.v. 
Penningmstr. Ver.v.Postzegelverz. te Barendrecht

Van de voorzitter.

it is het laatste nummer vóór de zomervakantie. De tijd gaat snel,
want  als  ik  dit  schrijf  (eind  april)  hebben  we  van  het  jaar  al  2
veilingen, de jaarvergadering en een beurs gehad. In mei krijgen we

nog de laatste veiling  en in juni een contactavond en dan twee maanden geen
postzegelclub. Nu wordt er wel gezegd dat postzegels verzamelen iets is voor
de wintermaanden, maar ik ken legio verzamelaars, waaronder ikzelf, die de
zomermaanden  gebruiken  om  een  beetje  orde  te  scheppen  in  de
postzegelverzameling, om zodoende in september, geheel bijgewerkt,  weer
met  het  zoeken naar  nieuwe aanwinsten  te starten.  Het  is  altijd een  goed
gevoel om helemaal bij te zijn en gedurende het postzegelseizoen komt het er
niet altijd van. Hoe dan ook wens ik U alvast een 

D

en  hoop,  dat  we  elkaar  in  goede  gezondheid  in  september  weer  mogen
treffen.

Cor Brons, voorzitter

Resterende bijeenkomsten in 2002

De resterende bijeenkomsten voor 2003
19 september met veiling
17 oktober
21 november met veiling
19 december

Beurzen: 15 november

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 16 mei en 20 juni

2003.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Overleden

De Heer L. Rotermundt

Nieuwe leden

De Heren:  W.A. Prince
J. van Leeuwen

                  A. de Heer

Hartelijk welkom



De “De Ruyter-zegels”cat nrs. 87, 88 en 89.

Dit zijn de eerste herdenkingszegels van Nederland en werden uitgegeven ter
gelegenheid van de 300ste geboortedag van Michiel Adriaensz. de Ruyter. 
Een  comité  had  er  bij  de  Nederlandse  posterijen  op  aan  gedrongen  en
verklaarde  ook  bereid  te  zijn  in  de  kosten  mee  te  dragen.  Hoewel  een
herdenkingszegel volledig nieuw was, gingen de posterijen  akkoord, als het
zegelontwerp aan de postwet zou voldoen. In de postwet werd o.a. bepaald
dat zegel met een waarde van 3 cent en hoger de beeltenis van het staatshoofd
moesten  dragen.  Bovendien  was  er  “Algemeen  Postverdrag  van
Washington”,  waarin  het  gebruik  van  gelegenheidszegels  op  voor  het
buitenland  bestemde  post  verboden  was.  De  zegels  waren  dus  voor
binnenlands gebruik
. 
Uit  kostenoverwegingen werd gekozen voor boekdruk.  Op 23 maart  1907
moest de emissie plaatsvinden. Door de gebruikte boekdruktechniek komen
er talloze plaatfouten voor op de zegels. De meest in het oog springende is de
plaatfout  bij  de  ½  cent,  waarbij  een  wit  streepje  door  de  tweede  D van
Nederland staat.
 
Het  ontwerp  van  de  zegel  werd  gemaakt  door  W.A.  Mouton,  een  hoge
marine-officier,  geen  kunstenaar  van  beroep,  maar  wel  iemand  die  veel
technisch werk maakte. Dit kwam goed van pas, want de zegel vertoonde de
beeltenis van de Ruyter,  ontleend aan een door H. Bary in 1673 gemaakt
portret naar een schilderij van Ferdinand Bol en een zeeslag.

De posterijen bepaalden de bijdrage van het comité, doch het comité moest
met bescheiden middelen werken, vandaar werd besloten om slechts 500.000
series uit te geven. Het Rijk sprong echter in, vooral om speculanten de loef
af te steken en bepaalde, dat er een veel groter aantal van de zegels werd
gemaakt. Op 23 maart 1907 kwam de serie in omloop en was slechts geldig
tot 31 mei 1907.
 
De zegels werden gedrukt in vellen van 150 stuks. 

De overgebleven zegels werden voorzien van een opdruk (portzegels nr. 31 t/
m 43) en werden op 1 november 1907 in omloop gebracht.

Voor de specialisten, die plaatfouten zoeken, zijn de zegels heel interessant,
omdat er zoals gezegd tientallen plaatfouten zijn.

Cor Brons

Proevencatalogus

Ik ben sinds kort in het bezit van de proevencatalogus van Nederland, waarin 
bijna alle proeven van Nederland in beschreven zijn. Deze catalogus vermeld 
ook de prijzen, die echter meer een richtprijs zijn dan de echte prijs. De 
catalogus uitgegeven door Van Dieten wordt helaas al jaren (sinds 1988) niet 
meer bijgewerkt en de meeste proeven zijn inmiddels in prijs opgelopen, 
omdat de belangstelling nog altijd stijgende is. 

Heeft U proeven en wilt U er meer over weten, dan ben ik graag bereid de 
catalogus eens mee te nemen naar een contactavond.         CB

Veilinguitdrukkingen

Superbe ex = luxues zegel, niets op aan te merken en in
fantastische staat

Prachtex. = onberispelijk

Vrijwel prachtex. = nagenoeg onberispelijk

Zeer fraai = kleine onvolkomenheden

Fraai = lichte beschadigingen

Het is niet geheel  duidelijk wat er bedoelt wordt,  vooral de uitdrukkingen
zeer fraai en fraai duiden toch op zegels, die de toets der kritiek eigenlijk niet
kunnen doorstaan. In uitzonderingsgevallen, wanneer de zegel heel zeldzaam
en duur is, zou je zo’n zegel in je verzameling kunnen opnemen, maar anders
liever niet. 

Wij  schreven dit  al meer,  U kunt niet streng genoeg zijn op de kwaliteit.
Liever iets meer betalen, dan in feite waardeloze zegels aanschaffen.



Rondzending nieuws

Er zijn nogal een aantal  nieuwe leden bijgekomen en voor ook een aantal
leden, dat langer lid zijn, vermelden we nog eens de gouden regel van de
rondzending n.l.

na 3 dagen het tasje doorgeven aan Uw opvolger.

Waarom hameren we er zo op, dat die 3 dagen zo belangrijk zijn?
U moet begrijpen, dat als een tas wordt uitgezet, dit betekent naar het eerste
adres wordt gebracht, de rondzendcommissaris mag verwachten dat het, als
er 10 personen op de lijst staan, 33 dagen later wordt teruggebracht. Als dit
niet het geval is moet een volgende groep van b.v. 10 personen langer de
rondzending missen. Als dit  te-late inleveren met 10 tasjes gebeurt zult U
begrijpen dat de omloopsnelheid ernstig wordt verstoord en de vereniging en
de  inzenders   daarvan  de  dupe  zijn,  aangezien  er  minder  rondzendingen
kunnen plaatsvinden. 
Aan  het  eind  van  ieder  jaar,  als  de  jaarstukken  ook  van  de  rondzending
moeten  worden  opgemaakt,  is  iedere  vertraging  van  elk  tasje  schadelijk,
omdat alleen wanneer alle tasjes binnen zijn, de echte balans kan worden
opgemaakt. De vereniging verwacht wel, dat uiterlijk op de jaarvergadering
in maart de stukken in orde zijn en  iedere dag vertraging is er dan één teveel.
We klagen niet en over het algemeen loopt het best aardig, toch menen wij er
goed aan te doen dit regelmatig onder Uw aandacht te brengen, want wanneer
U onze problemen begrijpt U, naar wij mogen aannemen, meer aandacht voor
de zaak heeft. 
Alvast bedankt.

Roken

Het is de bedoeling, dat er op de contactavonden zijn min mogelijk in de zaal
wordt gerookt. In de hal, ’s zomers kan de buitendeur nog openstaan ook, kan
altijd een sigaretje worden weggepafd. Laten wij rokers ons van onze beste
kant  laten  zien  en  niet  of  zeer  zelden  in  de  zaal  roken.  Andere  mensen
kunnen er last van hebben en dat willen we toch niet!      CB



122 fdc Nederland album fdc's w.o. aardig 64,35 7,50
123 xxx DDR 57 postzegelboekjes in insteekboek 267 45,00
124 xxx Israël jaarset postfris 1982 (Y. fr. 190,--)  12,00
125 xxx Israël jaarset postfris 1983 (Y. fr. 269,--)  15,00
126 xxx Verenigde Naties Genève jaarsets 1969 - 1988 compleet 345,50 70,00
127 xxx Verenigde Naties New York "flag series" tussen 1980/1988 Y.fr. 1.040,--  32,00
128 xxx Verenigde Naties N.Y. jaarsets 1967 - 1988 compleet (Y. fr. 1.958,--)  57,00
129 xxx Verenigde Naties Wenen jaarsets 1979 - 1988 compleet (Y. fr. 1.207,--)  35,00
130 x Doos restanten, "oude kavels", insteekboeken, veldelen,   
  divers philatelistisch materiaal, avontuur!  10,00

Advertentie

VEILING Vrijdag 16 Mei 2003 (aanvang 21.00 uur)
x gebruikt

xx ongebruikt (met plakker(rest))

xxx postfris  
NR.   omschrijving cat.w inzet
      € €

1 xx Engeland paartje randstuk  1,75
2 xxx Engeland samenhangend Europa 1984 7,20 3,50
3 xxx Engeland postfris op insteekkaartje 15,50 7,75
4 xxx Engeland diverse insteekkaartjes met postfris materiaal  28,00
5 xxx Engeland insteekkaartje postfris 19,00 9,50
6  Insteekboek ledig met 16 bladzijden  1,75
7 x Insteekb. Nederland vnl. modern met hoge cat.waarde  10,00
8 xxx Zakje met "oude kavels" Nederland/Antillen/Suriname  4,00
9 xxx Ned. Antillen PB nr. 1, 2, 3a, 4a KOOPJE!!! 16,85 3,25

10 xxx Nederland PB nr. 6a KOOPJE!!! 6,85 1,50
11 xxx Nederland PB nr. 9af KOOPJE!!! 12,50 3,25
12 xxx Nederland PB nr. 10a KOOPJE!!! 11,35 2,75
13 xxx Nederland PB nr. 14a KOOPJE!!! 11,35 2,75
14 xxx Nederland PB nr. 16a / 16b KOOPJE!!! 5,05 1,25
15 xxx Nederland PB nr. 19a / 19b KOOPJE!!! 5,50 1,50
16 xxx Nederland PB nr. 1 KOOPJE!!! 9,10 2,25
17 xxx Nederland PB nr. 2 KOOPJE!!! 13,65 3,25
18 xxx Nederland PB nr. 3 / 3a KOOPJE!!! 8,20 2,00
19 xxx Nederland PB nr. 4 / 5 KOOPJE!!! 6,85 1,75
20 xxx Nederland PB nr. 8af (telblok) KOOPJE!!! 13,65 3,25
21 x Nederland nr. 6, 9, 11, 20, 23, 24 in gemengde kwaliteit!!! 318,75 10,00
22 x Nederland nr. 29 fraai exemplaar, echter dun plekje!!! 135,00 8,00
23 x Nederland op inst.kaartje w.o. nr. 44, 46 gemende kwaliteit!!! 129,60 5,00
24 x Nederland nr. 95, 96, 97 in gemengde kwaliteit!!! 59,50 5,00
25 fdc Bundeltje enveloppen w.o. Amphilex '67 en "dag van uitgifte"  4,00
26 xxx Zweden 8 boekjes en fdc op twee insteekkaartjes, leuk  3,50
27  DAVO de luxe Nederland III (1987 - 1996) met cassette  8,00
28  DAVO de luxe Nederland IV (1997 - 2001) met cassette  8,00
29 x Ned. Indië op insteekkaart w.o. beter klassiek materiaal 61,60 12,00
30 x Curacao beter klassiek op insteekkaart, lage inzet! 121,85 15,00
31 x Ned. Indië Port / Dienst / LP - zegels op insteekkaart 48,15 8,50
32 xxx Nederland insteekboek vnl. xxx w.o. veel betere kinder-   

  blokken en series, hoge cat.waarde, zeer lage inzet!!!  12,50
34  SAFE ringband (ledig)  2,00
35 x Nederland insteekboek gevuld met een grote voorraad   

  meest moderne (toeslag) zegels, hoge waarde.KOOPJE  17,50
37 x Nederland insteekboek gevuld met een grote voorraad   

  kinderblokken + enig los materiaal LAGE INZET!!!  12,00



39 xx Ned. series jaren '50 w.o. Zomer '50 en Rembrandt 239,75 25,00
40 x Nederland insteekkaartje portzegels en dienst 27/43 68,00 6,50

  Kavel 41, 42, 43 zijn restantcollecties met een zeer lage inzet!!!  
41 x Nederland davo-album 1852-1970 met nog aardig x en xxx  5,00
42 xxx Nederland davo-album 1971-1986 met nog aardig postfris  3,75
43 x Overzeese Gebiedsdelen in dik davo-album w.o. leuk materiaal  7,50
44 xxx Suriname luchtpost nr.24 (575 stuks) op insteekkaart 575,00 5,75
45 xxx Indonesia nr. 42 (60 sen rood) in veldeel en los (93x) 1162,50 11,50
46 fdc Fdc-album w.o. "eerste dag van uitgifte", Zonnebloem fl. 462,50  14,00
47 fdc FDC-album IMPORTA (ledig) z.g.a.n.  3,00
48  Nederland 7 ongebruikte briefkaarten  1,25
49  Importa Patento 333 insteekboekje NIEUW 5,80 1,75
50  Importa 10 bladen voor FDC PS III-album NIEUW 6,60 2,00
51  DAVO 10x FDC bladen G3 NIEUW 7,00 2,00
52  BOGA I vellenmap (ledig)  1,50
53 x Nederland restantcollectie in Importa album 1852-1958  5,00
54  Importa Patento plus 555 (met tussenstrook) NIEUW  2,00
55 xxx Duitsland Bundespost blok 2 (nr.315-319) postfris 32,00 10,50
56 xxx Indonesië RIAU nr. 23/25 (vette gesloten letters, zwart) 32,00 10,50
57 xxx Indonesië Port nr. 1 (2x), 2, 3 (3x) hoofdzakelijk postfris 25,75 7,75
58 xx Indonesië Port nr. 4 / 13 (1951) compleet 18,00 6,00
59 x Indonesië (Irian Barat) nr. 21/28 keurig gebruikt 23,75 6,50
60 xxx Indonesië Brugpaartjes tussen nr. 15/22  6,50

61 x Nederland LP nr. 12/13 Zeemeeuw LUXE 320,00
140,-
-

62 xxx Nederland nr. 392/396 Zomerzegels 1941 5,75 2,00
63 xxx Nederland nr. 402/403 Legioenzegels 1942 11,00 3,75
64 xxx Nederland nr. 454//459 Prinsessenzegels 1946 4,60 1,50
65 xxx Nederland nr. 504/505 & 506/507 1948 7,55 2,25
66 xxx Nederland nr. 538/541 Toeslagzegels 1949 18,25 6,75
67 xxx Nederland nr. 563/567 Kinderzegels 1950 35,00 12,00
68 xxx Nederland nr. 612/616 Kinderzegels 1953 25,00 9,00
69 xxx Nederland nr. 1043/45a (3 x, verschillende combinaties) 12,60 4,00
70 xxx Plakstroken "Nederlandsche-Posteryen" (strip van 3)  4,50
71 xxx Curacao nr. 196/197 & 198/199 3,80 1,00
72 x Duitsland Bundespost nr. 161 (30Pf Philipp Reis, 1952) 20,00 5,00
73 x Zwitserland Znr. 72a (Mi.nr. 64xa) 3 Fr. Olijfbruin 1891 27,00 6,50
74 x Zwitserland ProPatria Znr. 75 (Mi.nr. 617) 40(+10)C 13,00 3,75
75 fdc KOOPJE Ned. Antillen E 40 - E 113 incl. a-nrs. 150,00 11,50
76 fdc KOOPJE Ned. Antillen E 114 - E 177 280,00 21,00
77 fdc KOOPJE Ned. Antillen E 178 - E 234 290,00 22,00
78 fdc KOOPJE Ned. Antillen E 235 - E 274a 300,00 26,50
79 fdc KOOPJE Suriname fdc's nr. 41 - 116 incl. a-nrs. 125,00 12,50
80 x OPRUIMING Insteekboek Polen en wat België  1,00
81 x OPRUIMING Insteekboek Duitsland  1,50

82 x OPRUIMING Insteekboek diverse landen  1,00
83 x OPRUIMING Insteekboek Canada  1,50
84 x OPRUIMING Insteekboek Tsjechoslowakije  1,75

85 x
DOOS Insteekboeken, enveloppen, fdc's, insteekkaartjes, enige 
nieuwe   

  supplementen, fdc-albumpje, etc, etc. Beslist bezichtigen !!! ??? 20,00
86 x OPRUIMING Insteekboek Italië  1,00
87 x OPRUIMING Insteekboek Spanje  1,00
88 x OPRUIMING Insteekboek Denemarken  0,50
89 x OPRUIMING Insteekboek diverse landen  2,00
90 x OPRUIMING Insteekboek diverse landen  2,25
91 x OPRUIMING Insteekboek diverse landen  1,75
92 x OPRUIMING Insteekboek diverse landen  1,50
93  Ledig poststukken album  0,50
94 fdc Amphilex '67 enveloppen en kaarten. Leuke koop!  12,50
95  Nederland 14 enveloppen w.o. Aero en NVPH shows  3,50
96  Mapje diversen w.o. Engeland maxi-kaarten en serie xxx  1,75
97 x Nederland TWEEDE KEUS w.o. nr.1,9,10,20,25/29,45,46,98(2),etc.etc. "600,--" 10,00
98 fdc Nederland FDC's 1999 compleet nr. E396 - E411 incl. a-nrs. 96,75 10,00
99 fdc Nederland FDC's 2000 compleet nr. E412 - E428 incl. a-nrs. 104,00 11,00

100 fdc Nederland FDC's 2001 compleet nr. E429 - E447 incl. a-nrs. 126,25 15,00
101  IMPORTA insteekboek Metro 16 blz. zwart (ledig)  1,50
102 x Nederland restantcollectie w.o. aardig materiaal x/xxx en enig frankeerg.  7,50
103 xx Nederland 2 insteekboekjes w.o. beter xx jaren '50 (hoge cat.waarde!!!)  12,50
104 xxx Overzee in 2 insteekboekjes met veel xxx mat. (bezichtigen!!!)  7,00
105 fdc Zwitserland 3 fdc-albums, goed gevuld (DM 1.390,50)  65,00
106 fdc Nederland FDC album met 147 stuks tussen E48 - E173 600,00 60,00
107 fdc Nederland album met 101 fdc's tussen E72 - E231a 338,00 45,00
108 fdc Ned. Antillen album met 66 fdc's tussen E3 - E84 136,00 18,00
109 fdc Nederland 38 fdc's tussen E138-E170a onbeschreven 64,75 12,00
110 fdc Nederland 48 fdc's tussen E171-E212 onbeschreven 66,00 12,00

111 fdc Ned. E13 (blanco/open klep) licht getint en enige kreukjes 600,00
175,-
-

112 xx Nederland nr. 244-247 ANVV 1932 105,00 34,00
113 xx Nederland nr. 779 - 785 8,90 2,00
114 xxx Nederland nr. 791/810 op insteekkaartje 15,05 5,00
115 x Doosje onafgeweekt Nederland  1,00
116 x DDR Michel nr. 320/321 20,45 3,50
117 xxx Indonesië jaargang 1970 compleet 147,8 15,00
118 xxx Ned. Antillen diverse insteekkaarten met postfris mat. 47,25 10,00
119 xxx Suriname diverse insteekkaartjes met xxx materiaal 40,75 10,00
120 xxx Klemband Ned. Antillen 1963 - 1969 30,35 6,00
121 x Motief in insteekboek (650 zegels)  9,00


