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

            Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375
Penningmeester: A. Vink  

     Klipper 42, 2991 KK Barendrecht    0180-614197
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/Rondzending      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 
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Als de veiling afgelopen is, wordt U verzocht te blijven zitten tot dat er kan
worden afgerekend. Geef ons even de tijd.

Ook  wordt  U  verzocht  de  kavels  niet  zelf  te  pakken.  De  veilingmeester
verzamelt ze voor U aan de hand van Uw afrekeningsstaatje.

Dus eerst betalen en dan kavels vragen!!!!!!

Rondzending

Attentie   Attentie

Iedereen, die aan de rondzending deelneemt, gelieve dit artikel goed te lezen.
Er zijn de laatste tijd een paar voorvallen geweest, die aanleiding geven om
hier  in  het  kort  iets  over  te  schrijven.  We hebben voor  het  gemak  e.e.a.
genummerd.

1. Als U het tasje krijgt controleer dan altijd of lege plaatsen in de boekjes
zijn  voorzien  van  een  lidmaatschapnummer.  Zo  niet  meld  dit  bij  de
rondzendcommissaris de heer F. Vuyk (tel. 0180-613484)
2. Controleer of alle boekjes aanwezig zijn die er op de lijst staan.
3. Wees zelf nauwkeurig en controleer of alles wat U heeft uitgenomen is
afgetekend en op de bijbehorende lijst staat vermeld.
4. Houd de tas niet langer dan 4 dagen, want dit verstoort het ritme en brengt
veel werk mee voor de rondzendcommissaris.
5. In de tasjes zit standaard het reglement van de rondzending. Lees dit een
keer.
6. Behandel de boekjes zorgvuldig, zodat geen zegels er uitvallen en b.v. los
in de tas terecht komen. 

Als we allemaal zo handelen, voorkomen we ergernis, misverstanden en heel
veel werk voor degenen, allemaal vrijwilligers, die de rondzending mogelijk
maken.

En dan nog dit.  Wij  zoeken i.v.m. met het  vertrek van de heer  J.  Visser,
iemand die in de omgeving van de dorpskern (het Vlak) woont, die bereid is
voor diegenen, die aan de rondzending deelnemen en slecht ter been zijn of
anderszins, de tasjes te verzamelen en de heer F. Vuyk daarvan op de hoogte
te stellen. Hij haalt ze dan af, of misschien brengt U ze wel bij hem. Het gaat
maar om een paar tasjes per keer, 4 keer per jaar. Wij bereiken daarmee dat
iedereen aan de rondzending kan blijven deelnemen.

U  kunt  de  heer  Vuyk  voor  nadere  informatie  bellen.  Voelt  U  zich
aangesproken meldt U dan s.v.p.



Kavels inleveren voor de volgende veiling kunt U tot uiterlijk 18 februari
2005 doen.



Notulen van de jaarvergadering gehouden in de Aula van “het

Trefpunt”op vrijdagavond 19 maart 2004.

Aanwezig zijn in totaal  39 leden, waaronder 4 dames en de bestuursleden
C.J.  Brons,  voorzitter,  J.W.  Tavenier,  secretaris,  C.W.  Visser,
penningmeester,  J.  Visser,  leider  rondzendverkeer,  M.W.  Brons,
veilingmeester  en  M.C.  Kooiman,  organisator  beurzen.  Afwezig  met
berichtgeving is het bestuurslid F. Vuyk.

Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering. Hij heet ieder welkom op deze
37ste jaarvergadering en constateert een goede opkomst, ondanks het slechte
weer.  Hierna  meldt  de  secretaris  geen  ingekomen  stukken  te  hebben
ontvangen. De notulen van de vorige ledenvergadering worden goedgekeurd
zonder wijzigingen. Ook op het jaarverslag 2003 zijn geen aanmerkingen en
dit wordt derhalve goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor het
opmaken van de notulen en het jaarverslag.

Het jaarverslag rondzendverkeer is wat eenvoudiger dan de voorgaande jaren.
Uit de cijfers blijkt, dat de totale uitname in 2003 heel wat lager is dan in
2002, n.l. €. 4502,14 i.p.v. €. 6.074,49. Op een vraag van één van de leden
wat hiervan de oorzaak is, antwoordt de voorzitter, dat het mogelijk te maken
kan hebben met het soort van de aangeboden zegels en dat misschien dit ook
verzoorzaakt wordt, doordat men door de algemene duurte wat voorzichtiger
is geworden met het uitgeven van geld aan postzegels. Uit de zaal komt de
opmerking dat sommige boekjes veel te hoog geprijsd zijn (hr. Schemkes).

Bij  het  jaarverslag  van  de  penningmeester  zegt  voorzitter,  dat  dit  jaar  de
cijfers zijn opgemaakt doos ons lid de heer A. Vink. Op vragen van de heren
Vreezen,  v.d.  Stoel  en Kalis,  geeft  de heer  Vink een uiteenzetting van de
manier waarop hij de cijfers heeft gepresenteerd. PC en printer zullen in 3
jaar worden afgeschreven,  waarvan het eerste  gedeelte,  zijnde € 583,83 in
2003. Ook de speldjes zijn in 3 jaar afgeschreven, het laaste gedeelte, zijnde
€ 200 in het jaar 2003. De heer Vink zegt het volgend jaar de cijfers iets
anders te zullen opstellen, waar dan de aanschafprijzen van de grotere zaken
zichtbaar worden. Mevr. Klootwijk – Sander vraagt wat de opbrengst loterij
betekent. Voozitter legt uit, dat op de verenigingsavonden, wanneer er geen
veiling  is,  een  loterij  wordt  georganiseerd,  vandaar  deze  opbrengst.
Aangezien er verder geen op- of aanmerkingen meer zijn worden de cijfers
zoals gepresenteerd goedgekeurd. Namens de kascommissie, bestaande uit de
heren  A.  Brons  en  J.  Ouborg,  verklaart  de  heer  Ouborg  de  financiële
administratie  te  hebben  gecontroleerd  en  in  orde  te  hebben  bevonden.
Bestuur  en  penningmeester  worden  gedechargeerd  voor  het  gevoerde
financiële  beleid.  Als  kascommissie  voor  2004  zullen  optreden  de  heren
Ouborg,  Pols,  terwijl  de  heer  Roekx  zich  aanmeldt  als  reserve
kascommissielid.  Voorzitter  bedankt  vervolgens  de  heren  Vink,  Brons  en
Ouborg voor hun werkzaamheden. 

 

       Voor U                     gelezen

Nieuwe Uitgiften Eerste halfjaar van 2005 (onder voorbehoud 

van wijzigingen)

3 januari
Koningin Beatrix; velletje met 5 postzegels van € 0,61 (zelfklevend)
Koningin Beatrix; velletje met 5 postzegels van € 0,76 (zelfklevend)
10 voor uw post; velletje met 10 postzegels van € 0,39 en mailer met 50 stuks 
(zelfklevend)
5 voor Europa; velletje met 5 postzegels van € 0,65 en mailer met 50 stuks (zelfklevend)
5 voor buiten Europa; velletje met 5 postzegels van € 0,81 (zelfklevend)
10 voor de liefde; velletje met 10 postzegels van € 0,39 en mailer met 50 stuks 
(zelfklevend)                                                                                                                            
8 februari
Mooi Nederland 1 en 2: twee velletjes met 5 postzegels van € 0,39 (gegomd)                       
25 februari
Kunst bedrijfscollecties; velletje met 10 verschillende postzegels van € 0,39 (gegomd)        
22 maart
100 Jaar Natuurmonumenten; velletje met 4 verschillende postzegels van € 0,39 (gegomd)
100 Jaar Natuurmonumenten; velletje met 4 verschillende postzegels van € 0,65 (gegomd)
Ondernemerzegels 2005; mailer met 50 postzegels van € 0,39 (zelfklevend)                         
5 april
Zomerzegels 2005: Ot en Sien
Twee postzegelvelletjes met drie verschillende postzegels van € 0,39 + .€ 0,19 bijslag 
(gegomd)                                                                                                                                
12 april
Mooi Nederland 3 en 4; twee velletjes met 5 postzegels van € 0,39 (gegomd)                       
30 april
25 Jaar Koningin Beatrix; velletje met 5 verschillende postzegels met frankeerwaarden van
€ 0,39, € 0,78, € 1,17, € 1,56 en € 2,25 (gegomd)                                                                 
24 mei
Zakelijke postzegels 2005; rol met 100 postzegels van € 0,39 (zelfklevend)
Zakelijke postzegels 2005; rol met 100 postzegels van € 0,78 (zelfklevend)                          
14 juni
Mooi Nederland 5 en 6; twee velletjes met 5 postzegels van € 0,39 (gegomd) 

Overgenomen van de site van TPG Post.
Tweede halfjaar nog niet bekend.

←



Contributie 2005 - € 8,00

U wordt verzocht Uw contributie voor 2005 over te maken. De contributie
bedraagt € 8,00.  S.v.p. overmaken op girorekening nr. 2907935 ten name
van: Penningmstr. Ver. v. Postzegelverzamelaars te Barendrecht.

Als U dit meteen doet bespaart U ons veel werk!! Alvast bedankt.

Het bestuur.

Bovenstaande  rubriek  verschijnt  gelukkig  regelmatig  in  Franco.  Nieuwe
leden hebben we hard nodig. Niet dat de vereniging gebrek aan leden heeft,
of  langzamerhand  terugloopt  in  ledental,  integendeel.  Maar  nieuwe  leden
brengen  leven  in  de  brouwerij  om het  zo  maar  eens  te  zeggen.  Nieuwe
gezichten op de verenigingsavonden zijn niet alleen welkom, zij brengen er
ons ook toe nieuwe contacten te leggen. 
Vandaar dat wij nogmaals een oproep doen aan de leden, om waar het kan
nieuwe leden te werven,  zodat onze vereniging regelmatig impulsen krijgt
om actief te blijven.
Doe mee en werf een lid, zou ik zeggen.

Cor Brons

                                            

Van de voorzitter. 

Allereerst  wil  ik  U  een  gelukkig  en  gezond  Nieuwjaar  wensen  met  veel
postzegelplezier.
Franco  viert  zijn  lustrum, het  gaat  het  vijfde  jaar  in.  Wij  willen  trachten
Franco een beetje meer kleur te geven. Dit verlevendigt het blad en bied ons
de mogelijkheid postzegels  met kleur  in beeld te brengen.  De meerkosten
proberen we met iets meer advertenties te bestrijden. Wij hebben nu al een
aantal nieuwe adverteerders en hopen op nog één adverteerder, waar we mee
in  gesprek  zijn,  de  inkomsten  op  peil  te  houden.  Uiteraard  zijn  we  de
adverteerders dankbaar en bevelen ze daarom graag bij U aan. 
In dit nummer treft U weer nieuwe leden aan en wij besteden ook aandacht
aan het  vertrek van de heer J. Visser, onze rondzendcommissaris. De heer F.
Vuyk zal voortaan de rondzendingen verzorgen. 
Ik wens U veel leesplezier.    

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

Overige ledenavonden in 2005:
                                              alle avonden

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 21 januari met

veiling en 18 februari 2005.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

18 maart met veiling en jaarvergadering
15 april
20 mei met veiling
17 juni
16 september met veiling
21 oktober
18 november met veiling
16 december

  altijd aanvang      

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

Beurzen:
26 maart
26 november

Nieuwe leden

De heren:
A. Aarssen

L.W. de Visser
M. Edelman

Allen van harte welkom



Het brandstempel.

Het  brandstempel  was  een
nieuwe  ontwikkeling  van  de  PTT
om  postzegels  te  ontwaarden.  In
gebruik  op  24  augustus  1901.  De
stempelmachine  heette  toepasselijk
Vulcanus  en  het  was  een  heet
ijzerstempel,  dat  de  zegels
verschroeide,  zelfs  soms  ook  de

brieven. Derhalve geen succes en na 3 maanden werd het uit de productie
genomen. Het stempel, voorzover je daarvan mag spreken, werd alleen in den
Haag gebruikt, dus andere plaatsnamen komen niet voor.

Een duif als postbode

Postduiven kunnen over grote afstand hun weg naar huis terugvinden. Van
deze eigenschap heeft men vanaf de oudste tijden tot in onze tijd gebruik van
gemaakt  voor  het  overvliegen  van  berichten.  Deze  vorm van  postvervoer
kunnen we de oudste vorm van luchtpost noemen.

Omstreeks 3000 jaar voor Christus namen zeelui in Egypte al duiven mee op
hun tochten om aan de thuishaven tijdig hun terugkeer te kunnen melden. Op
dit  moment  gebruikt  het  Egyptische  leger  nog steeds  postduiven  voor  de
onderlinge communicatie.

De Parijse duivenpost
In  1870/1871  (Frans-Pruisische  oorlog)  was  Parijs  afgesloten  van  de
buitenwereld. Om toch contact te houden met de buitenwereld werden in de
Franse hoofdstad bemande ballonnen opgelaten, die de post buiten de stad
brachten. Aan boord van een aantal van deze ballonnen bevonden zich ook
manden  met  postduiven.  De  postduiven  werden  ondergebracht  op  het
postkantoor van Tours in het  vrije Frankrijk.  Daarheen kon men ook post
voor Parijs zenden. Daar werd de post toevertrouwd aan de duiven, die gelost
werden met de bestemming Parijs.
In totaal werden er 363 duiven Parijs uitgebracht, 57 daarvan kwamen met
bericht terugvliegen.

Great Barrier Island
De meest beroemde duivenpostdiensten zijn die vanaf Great Barrier Island
voor de kust van Auckland in Nieuw-Zeeland. 
Van  1897  tot  1908  functioneerden  daar  twee  elkaar  beconcurrerende
diensten, The Orginal Great Barrier Island Pigeongram Service en The Great
Barrier Pigeongram Agency.
Beide diensten gaven eigen postzegels uit.
De service vloog ook nog op andere “lijnen”in de buurt van Auckland, onder
andere vanaf het eiland Marotiri. De Agency onderhield zelfs twee diensten,
een van het eiland naar Auckland, de ander van Auckland naar GBI. 
Voor de laatste dienst,  dus van het  vasteland naar  het  eiland, moest  meer
worden betaald. Het is namelijk moeilijker een duif naar een eiland te laten
vliegen  vanaf  het  vasteland  dan  omgekeerd.  Beide  diensten  gaven
pigeongrams uit. Dit waren heel lichte op zijdepapier gedrukte formulieren,
die, nadat ze beschreven had, aan de postduiven werden toevertrouwd voor
vervoer.  De  Service  en  Agency  werden  opgeheven  in  1908,  toen  een
telegraafverbinding tot stand werd gebracht.



Santa Catalina Island
48  mijl  voor  de  kust  van  Los  Angeles  ligt  het  vakantie  eilandje  Santa
Catalina  Island.  In  de  zomer  van  1894  organiseerden  twee  broers,  Zhan
genaamd, een duivenpostdienst tussen het eiland en Los Angeles. De dienst
werd genoemd “Santa Catalina Island Homing Pigeon Service”. Er werden
berichten  overgebracht  van  vakantiegangers.  Ook wanneer  met  spoed  een
dokter nodig was op het eiland, maakte men gebruik van de duivenpostdienst.
De  krant,  de  Los  Angeles  Times,  werd  van  eilandnieuws  voorzien  door
duiven. In de zomermaanden van 1894 – 1896 was er in genoemde krant een
speciale rubriek met societynieuws van het eiland. Bij deze berichten werd
steeds de naam genoemd van de duif die het bericht had overgebracht. Een
van de steeds opduikende namen is die van duif Clara W.
Het tarief voor het overbrengen van berichten varieerde van 50 cent tot een
dollar. Als het bericht niet aankwam, ontving men van de gebroeders Zahn
zijn  geld  terug.  Om mislukkingen  te  voorkomen,  werden  de  berichten  in
drievoud door drie verschillende duiven overgevlogen. Na drie jaar werd een
telegraafkabel aangelegd naar Santa Catalina Island. Dit betekende het einde
van de duivenpostdienst.

w.v

Vertrek van Jan Visser.

Een  van  onze  markanste  leden,  onze
rondzendcommissaris,  gaat  verhuizen.  Jan  zou
Jan  niet  zijn,  omdat  maar  ineens  ver  weg  te
doen.  Hij  gaat  zijn  zoon,  schoondochter  en
kleinkinderen achterna naar Zweden. Het zat er
al geruime tijd aan te komen, maar eind januari

begin  februari  2005  komt  het  er  van.  Hij  heeft  een  mooi  huis  gevonden
dichtbij zijn kinderen De foto’s, die ik gezien heb, spreken voor zich. Jan
heeft  een  enorme hoeveelheid  werk  verzet  voor  de  vereniging.  Hij  kende
bijna  iedereen  en  verzorgde  op  geheel  eigen  wijze  de  rondzending.  Ook
zorgde hij voor een opvolger n.l. Fred Vuyk om zijn taak voort te zetten. Hij
blijft wel lid van onze vereniging, zodat we een beetje internationaal karakter
krijgen.  Natuurlijk  zien  we  hem  nog  weleens  op  een  clubavond,  maar
voorlopig is hij er 21 januari 2005 voor het laatst. Naast onze grote dank voor
alles wat hij heeft gedaan, wensen wij hem en zijn vrouw heel veel geluk toe
in Zweden.

        Cor Brons

 
Dan komt de begroting voor 2004 aan de orde. Hieruit blijkt dat het bestuur
voorstelt de contributie voor het verenigingsjaar 2005 te verhogen van € 7
naar € 8. Al is het maar een verhoging van € 1 toch rekent iemand uit de het
wel  14%  is.  Voorzitter  zegt  dat  het  gezien  de  financiële  positie  van  de
vereniging, eigenlijk nog niet nodig is de contributie te verhogen, maar dat
we aan de toekomst van de vereniging moet denken. De vergadering gaat
akkoord en tevens met de verhoging van de prijs van de consumpties van
€ 0,50 naar € 0,60. De begroting wordt goedgekeurd. 

Bestuursverkiezing. De heer C.J. Brons, voorzitter, is aftredend en stelt zich
herkiesbaar.  Tegenkandidaten  hebben  zich  niet  gemeld.  Voorzitter  wordt
door de vergadering herkozen voor een volgende periode en bedankt hem
met applaus. De heer C.W. Visser treedt af. Het voorstel van het bestuur de
heer  A.  Vink  te  benoemen  tot  bestuurslid  wordt  aangenomen.  Hij  zal  de
functie  van  penningmeester  in  het  bestuur  gaan  vervullen.  De  heer  C.W.
Visser zal voortaan behulpzaam zijn bij het redigeren van het blad Franco. 
Diverse mededelingen.  De secretaris  vraagt  alle leden, die hun contributie
voor 2004 nog niet hebben betaald, dat na de jaarvergadering te doen.

Bij de rondvraag komt aan de orde de aankoop van nieuwe catalogi. De heer
de Ruiter vraagt of het geen zin heeft om voortaan in de plaats van de Yvert
catalogus de Michel aan te schaffen. De Michel wordt de laatste tijd t.o.v. de
Yvert steeds vaker gebruikt. Voorzitter antwoordt, dat langzaam maar zeker
op de Michel zal worden overgeschakeld.  Beide catalogi in de toekomst aan
te schaffen is een te dure zaak.  De heer  v.d. Stoel vraagt  hoe het met de
jeugdafdeling staat. Voorzitter antwoordt, dat na 6 jaar deze is opgeheven,
omdat zich geen nieuwe leden meer aanmelden. Het ligt in de bedoeling nog
eens opnieuw te starten.  

Omdat niemand meer iets te vragen heeft, sluit de voorzitter de vergadering
en bedankt alle bestuursleden, alle dames van de keuken en iedereen die iets
voor de vereniging heeft betekend. In het bijzonder bedankt voorzitter ook de
veilingmeester de heer M.W. Brons. Hij somt al zijn werkzaamheden op en
vertelt hem dan, dat het bestuur hem met goedkeuring van de kascommissie,
benoemd heeft tot lid van verdienste. Als blijk hiervoor krijgt hij een mooi
ingelijste oorkonde. De bijbehorende zilveren speld wordt onder applaus van
de leden, opgespeld door mevrouw Tavenier. 
Na de vergadering wordt een veiling gehouden. 

De secretaris J.W. Tavenier



Van de voorzitter. 

Allereerst wil ik U een gelukkig en gezond Nieuwjaar wensen met veel postzegelplezier.
Franco viert zijn lustrum, het gaat het vijfde jaar in. Het is toevallig, dat Franco ook in dit lustrumjaar in een
nieuw jasje is gestoken. RVS is bereid gevonden ons nieuwe cover voor 2 jaar te verzorgen, hetgeen niet alleen
aanzienlijk werk scheelt, maar ook een wezenlijke besparing geeft in  de kosten. De indeling hebben we een
beetje moeten aanpassen. Zo ziet U de vertrouwde bestuursgegevens etc. niet meer op de cover, maar voortaan
achterin het blad zelf. Naast de RVS hebben we een aantal andere adverteerders gekregen, die wij natuurlijk van
harte verwelkomen. Het is zo mogelijk Franco wat meer kleur te geven en betaalbaar te houden. Met enige trots
presenteren wij U daarom dit eerste nummer met de nieuwe uitstraling. Ik wens U veel leesplezier.    

Cor Brons



Veiling 21 januari 2005 / aanvang 21.00 uur
x gebruikt
xx ongebruikt (met plakker(rest))
xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet
€ €

1 x Curaçao nr. 1, 3, 4, 9 keurig gebruikt 54,00 12,00 Brons
2 x Curaçao nr. 10 (60 cent, olijfgeel) Luxe gebruikt 23,00 6,50
3 x Curaçao nr. 15,18,21,22,27,30,34,50,52,55,57,64,67 85,50 16,50
4 x Curaçao nr. 70 (2,5 gld., karmijnroze) 28,40 7,50
5 x Curaçao nr. 131,132,133,137,151,152 32,50 6,50
6 x Ned-Indië Luchtpost nr. 13 (1 gld, lichtblauw en bruin) 15,90 5,00
7 x Suriname nr. 455/466 Treinen samenhangend 12,00 3,00
8 x Suriname nr 549/560 Vliegtuigen samenhangend 15,90 3,75
9 x Suriname nr. 808/819 Vlinders samenhangend 21,00 5,50

10 x suriname nr. 832/843 Medicinale bloemen samenhang. 30,50 7,50
11 x Curaçao w.o. nr. 168/77, 198/99, 150/52 38,90 6,50
12 xxx Bundespost nr. 734/737 + blok postfris 10,50 1,50
13 xxx Nederland PB 4 (8x8 ct + 2x18ct) postfris 3,65 1,25
14 xxx Nederland PB 7A (5x12 ct + 2x20 ct) postfris 4,55 1,50
15 x Insteekboek vo met motiefzegels w.o. series 2,00
16 Nieuw-Guinea insteekkaart div. w.o. beter materiaal! 60,00 7,50
17 fdc Nederland E331/E395 (1995/98) compleet in album! 318,00 20,00
18 Excellent Album voor Combinaties (ledig) 1,00
19 x Nederland Dienst nr. 27/40 in blokken van 4 LUXE! 51,00 17,50
20 xxx Nederland V886-888 vellen van 10 "Amphilex '67" 135,00 50,00
21 xxx Blokje van 4 Pers.Postz. "Vereniging v. Postz. B'drecht" 2,50
22 xx Nederland nr. 110/113 Diverse voorstellingen 1923 11,30 2,25
23 xx Nederland nr. 252/255 Herdenkingszegels 1933 27,50 7,50
24 xx Nederland nr. 270/273 Kinderzegels 1934 42,00 10,00
25 xx Nederland nr. 289/292 Kinderzegels 1936 26,00 6,75
26 xxx Nederland nr. 332/345 Koningin Wilhelmina 1940-1947 32,50 11,00
27 xxx Nederland nr, 379 a/d Vliegende duif (tezamenhangend) 13,00 5,00
28 xxx Nederland nr. 671/675 Rembrandt 1956 postfris 55,00 21,00
29 xxx Nederland nr. 460/468 Cijfer 1946-1957 postfris 11,70 3,50
30 xxx Nederland nr. 722/726 Zomerzegels 1959 postfris 21,00 7,00
31 xxx Nederland nr. 766/770 Zomerzegels 1962 postfris 9,00 3,00
32 xxx Nederland nr. 779/783 Kinderzegels 1962 postfris 7,25 2,75
33 xxx Nederland nr. 257/260 Zeemanszegels 1933 postfris 170,00 90,00
34 xxx Nederland nr. 422 P3 "open lantaarn" postfris 16,00 7,00
35 xxx Nederland nr. V1672, (20 voor uw verhuizing) 50,00 17,50



36 xxx Nederland nr. V1678, (Tien voor uw vakantie) 50,00 17,50
37 xxx Nederland nr. V1681, (Ten stamps for your friends) 11,00 4,00
38 xxx Nederland nr. V1692, (Sesamstraat Tien voor je kaart) 27,50 9,00
39 xxx Nederland nr. V1693, (Sesamstraat Tien voor je brief) 27,50 9,00
40 xxx Nederland nr. V1706, (20 voor uw verhuizing) 25,00 10,00
41 xxx Nederland nr. V1709, (Tien om te krassen) 7,00 3,00
42 xxx Nederland nr. V1714, (Suske en Wiske 10 voor je post) 7,50 3,00
43 xxx Nederland nr. V1720, (Tien voor een kaart) 7,00 3,00
44 xxx Nederland nr. V1721, (Tien voor een verjaardag) 7,00 3,00
45 Importa PS populair FDC albumpje (ledig) 1,00
46 Nederland 12 enveloppen "Rotterdam" diversen 1,00
47 6 Enveloppen+2 kaarten Scheepvaart w.o. betere! 1,75
48 x Motief Scheepvaart in stockboek (series & blokken) 3,00
49 xxx Motief Scheepvaart in stockboek (series & blokken) 3,00
50 Stanley Gibbons Great Britain Concise catalogus 2001 1,00
51 Stanley Gibbons Great Britain Colour Checklist 2003 2,50
52 DAVO Nederland standaard deel I - III, incl. cassette 7,50
53 x Doos afgeweekte zegels + Yvert (veel Spanje) 1,00
54 Doos diversen (w.o. beter materiaal/veel motief) 5,00
55 xxx Amerika jaren '90 postfris w.o. leuk materiaal 7,50
56 xx Amerika grote insteekkaart xx/xxx w.o. series (hoge cat.w) 2,00
57 xxx USA nr. 2975 (vel Civil War) postfris 3,75
58 xxx USA nr. 2981 (vel World War II) postfris 1,75
59 xxx USA nr. 3000 (vel Comic Strips) postfris 3,25
60 fdc Ned. E 159/195a (11 setjes, op speciale fdc's) in album 37,50 10,00
61 fdc Stadspost 3 enveloppen Feyenoord w.o. Europacup '70 1,50
62 x Zwitserland in insteekboek w.o. beter materiaal 6,00
63 x Insteekboek USA, Oostenrijk, Australië, Duitsland 6,00
64 x Insteekboek Spanje en Canada w.o. beter materiaal 5,00
65 x Insteekboek diverse landen, w.o. xxx materiaal 3,00
66 xxx Stadspost, 6 stuks w.o. Rotterdam 1,25
67 xxx Stadpost, velletje Elfstedentocht 21 februari 1985 1,75
68 xxx Ned. Indië nr. 304/316 (gom licht getint) 16,15 3,75
69 xxx Nederland PB nr. 6c "De Postcheque- en Girodienst…" 45,50 12,50
70 xxx Nederland PB nr. 13a (1 x 25ct + 5 x 35ct) 30,00 9,00
71 x Nederland nr. 25, 22,5 ct blauwgroen 55,00 18,50
72 x Nederland nr. 27, 50 ct geelbruin 13,50 4,75
73 x Nederland nr. 41, 22,5 ct zwartgroen 17,50 6,00
74 x Nederland nr. 82/83 ongetand 1923 20,00 6,00

$ 64,30

$ 27,50
$ 11,00
$ 19,50
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