
Bob Evers Serie & Willem van den Hout Collectie Aangeboden 
  
HC = Hard Cover 
P = Pocket 

1. Een overval in de lucht   

HC 1e druk (1949) goede staat 
HC 2e druk (1949) goede staat 
HC 2e druk (1949) goede staat 
HC 2e druk (1949) nog goed ingebonden (in paarse kaft), maar gok ex-bibliotheek, veel 
gebruikssporen 
HC 5e druk (1953), erg goede staat 
P 11e druk (1967) 
P 14e druk (1970) 

2. De jacht op het koperen kanon   

HC 1e druk (1950) goed staat 
HC 3e druk (1953), erg goede staat 
HC 4e druk (1954), erg goede staat 
HC 6e druk matig 
P 11e druk (1968) 
P 12e druk (1969) 

3. Sensatie op een Engelse vrachtboot   

HC 3e druk (1953) goede staat 
HC 5e druk goede staat met (los geplastificeerde) stofomslag 
P 12 druk (1969) 
P 21 druk (1978) 
 

4. Avonturen in de Stille Zuidzee   

HC 5e druk (1954), erg goede staat 
P 10e druk (1967) 
P 12e druk (1969) 

5. Drie jongens op een onbewoond eiland   

HC 1e druk (1950), goede staat 
HC 2e druk (1951), goede staat 
HC 3e druk (1952), goede staat 
HC 4e druk (1953) goede staat, kaft heeft enkele water vlekjes 
HC 4e druk (1953) goede staat, kaft ook enkele water vlekjes 
HC 6e druk  (1958) goede staat met (los geplastificeerde) stofomslag 
HC 6e druk (1958) goede staat, incl stofomslag (redelijk) 
P 12e druk (1968) 

6. De strijd om het goudschip    

HC 1e druk, goede staat 
HC 3e druk (1953) goede staat, maar kaft rand laat los 
P 11 druk (1968) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Een_overval_in_de_lucht
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_jacht_op_het_koperen_kanon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sensatie_op_een_Engelse_vrachtboot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avonturen_in_de_Stille_Zuidzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_jongens_op_een_onbewoond_eiland
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7. Tumult in een toeristenhotel 

HC 1e druk (1951) goede staat 
HC 2e druk (1952) goede staat 
HC 3e druk, met los geplastificeerde kaft 
HC 4e druk (1955) erg goede staat 
P 7e druk (1967) 

8. Drie jongens als circusdetective 

HC 1e druk (1952) goede staat 
HC 1e druk (1952) kaft wat vlekjes, verder in goede staat 
HC 2e druk (1952)goede staat 
P 7e druk (1967) 

9. Een dollarjacht in een D-trein 

HC 1e druk (1952) matige staat 
HC 2e druk (1953) goed 
HC 2e druk (1953) nieuw staat 
HC 3e druk (1953) goede staat 
HC 4e druk, 1955, goede staat, rand kaft mindere staat. 
P 7e druk (1967) 
P 15e druk (1974) 

10. Een speurtocht door Noord-Afrika 

HC 1e druk (1952) goede staat 
HC 1e druk (1952) erg goede staat 
P 6e druk (1967) 

11. Drie jongens en een caravan 

HC 1e druk (1953) erg goede staat 
HC 3e druk, goede staat 
P 6e druk (1967) 
 

12. Kabaal om een varkensleren koffer 

HC 3e druk, erg goede staat  
P 10e druk (1971) 
P 5e druk (1967) 
 

13. Een motorboot voor een drijvend flesje 

HC 2e druk (1953) goede staat 
HC 3e druk, stofomslag, goede staat. Stofomslag los geplastificeerd, kan je er uithalen, is dus als 
nieuw. 
HC 3e druk, los geplastificeerd, in erg goede staat. Getekend vorige eigenaar P de Zwaan 
HC 3e druk, goede staat 
2x P 4e druk (1967) 
P 9e druk (1971) 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Een_dollarjacht_in_een_D-trein
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_jongens_en_een_caravan
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14. Een klopjacht op een Kapitein 

HC 1e druk (1954) goede staat 
HC 3e druk, goede staat 
P 12e druk (1974) 
P 15e druk (1978) 
 

15. Een raderboot als zilvervloot 

HC 1e druk (1954) kaft heeft enkele water vlekjes, boek verder in goede staat 
HC 1e druk (1954) erg goede staat 
HC 3e druk, goede staat 
P 4e druk (1967) 
P 14e druk (1977) 

16. Nummer negen seint New York 

HC 1e druk (1954), nieuw staat 
HC 1e druk (1954) goede staat 
HC 1e druk (1954) goede staat, met (los geplastificeerde) stofomslag, verder goede staat 
HC 2e druk (1955), matig 
P 4e druk (1969) 

17. Een meesterstunt in Mexico 

HC 3e druk, erg goede staat 
HC 3e druk, goede staat 
P 4e druk (1967) 

18. Trammelant op Trinidad 

HC 1e druk, kaft heeft kleine beschadiging onderaan voorkant 
HC 1e druk, kaft heeft een paar kleine vlekjes, maar het boek lijkt verder nieuw te zijn 
P 4e druk (1967) 

19. Vreemd krakeel in Californië 

HC 1e druk, erg goede staat o.a door los geplastificeerde kaft 
P 4e druk (1974) 

20.  Lotgevallen rond een locomotief 

HC 1e druk, goede staat 
P 3e druk (1968) 
P 6e druk (1971) 
 

21. Pyjama-rel in Panama 

HC 1e druk (1956) goede staat 
HC 1e druk (1956), goede staat, maar kaft heeft enkele kleine beschadigingen 
P 4e druk (1968) 
P 13e druk (1978) 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Een_klopjacht_op_een_Kapitein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Een_raderboot_als_zilvervloot


22. Vreemd gespuis in een warenhuis 

HC 1e druk (1957) goede staat (kaft rand zit echter beetje los) 
HC 2e druk 1958, los geplastificeerd, goede staat 
P 3e druk (1968)  
P 7e druk (1972) 

23. Wilde sport om een nummerbord 

HC 1e druk, nieuw staat 
HC 1e druk, nieuw staat, met los geplastificeerde stofomslag, erg goede staat 
HC 1e druk, nieuw staat, met los geplastificeerde stofomslag, nieuw staat 
P 4e druk (1968) 

24. Hoog spel in Hongkong 

HC 1e druk (1958) erg goede staat, met (los geplastificeerde) stofomslag 
P 3e druk (1968) 

25. Een vliegtuigsmokkel met verrassingen 

HC 4e druk, geode staat 
HC 4e druk met stofomslag (slecht) 
P 5e druk (1969) 
P 8e druk (1971) 
P 9e druk (1972) 
P 14e druk (1978) 
 

26. Stampij om een schuiftrompet 

HC 1e druk (1959) nog goed ingebonden (in andere kaft), maar ex-bibliotheek, veel gebruikssporen 
HC 2e druk, goed staat 

27.  Kunstgrepen met kunstschatten 

HC 2e druk, goede staat 
P 3e druk (1969) 
2 x P 4e druk (1969) 

28.  Bombarie om een bunker 

P 3e druk (1969) 

29. Ali Roos als Arie Baba 

HC 2e druk, 1961. Goede staat 
HC 2e druk, 1961, goede staat, kaft heeft vlekjes. 
P 3e druk (1970) 
P 4e druk (1971) 
 

30. Heibel in Honoloeloe 

HC 1e druk (1961) goede staat 
HC 2e druk (1963) goede staat 
P 2e druk (1970) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Een_vliegtuigsmokkel_met_verrassingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stampij_om_een_schuiftrompet


31. Arie Roos wordt geheim agent 

HC 1e druk, erg goed staat, met (los geplastificeerde) stofomslag 
2 x P 2e druk (1970) 
P 14 druk (1984) 

32. Cnall-effecten in Casablanca 

HC 2e druk, 1963, goede staat 
P 3e druk (1970)    
P 6e druk    
 
 

Overige: 
Slimmigheden met Suikerzakjes 
HC 1 e druk, gekleurde hardcover, goede staat 
 
Een zeegevecht met watervrees  
2x Pocket, voltooid door Peter de Zwaan (1987) 
 
Kloppartijen in een Koelhuis 
Pocket, voltooid door Peter de Zwaan 
 
Belegert Fort B 
2x Pocket, (1x gesigneerd door Peter de Zwaan en Paul van den Hout) 
 
Arie Roos als Ruilmatroos 
Pocket, gesigneerd door Peter de Zwaan en Paul van den Hout 
 
Bob Evers Omnibus (Een Overval in de lucht/Sensatie op Engelse Vrachtboot/De Jacht op Het 
Koperen Kanon) 
Jubileumuitgave 1997 
Nieuw staat 
 
Bob Evers Omnibus (avonturen in de stille zuidzee/drie jongens op een onbwoond eiland/de strijd 
om het goudschip) 
Nieuw staat, gesigneerd door C.e van der hout (C.e?) 
 
Bob Evers Omnibus (Belegert Fort B, Arie Roos als Ruilmatroos) 
 
De Kruistocht van Generaal Taillehaeck  
Willem W. Waterman, Hardcover 
2e druk, 3e en 4e duizendtal (1941) goede staat 
 
De Kruistocht van Generaal Taillehaeck. Deel II: De strijd om Nederland 
Willem W. Waterman, Hardcover 
3e en 4e duizendtal (1941) goede staat 

 
De Kruistocht van Generaal Taillehaeck. Deel 1: Proloog 
Willem W. Waterman, Hardcover 
4e druk – 7e t/m 11e duizendtal (1942) erg goede staat 
 



Een Postroof met Perikelen 
Willy van der Heide 
1e druk (1959), boek erg goed staat, stofomslag heeft gebruiksporen 
 
De Smokkelvaart van de ‘Maia’, de merkwaardige belevenissen van een ex-oorlogsschip  
Willy van der Heide (kaptein onder de gage) 
1972. In nieuw staat 
 
Drie Meisjes en een Lord 
Sylvia Sillevis 
HC 1x 1e druk (1952), goede staat 
HC 1x onbekende druk en jaar, gok ergens ‘60s. In erg goede staat 
 
Drie Meisjes en een bistro  
HC Sylvia Sillevis 
1978, goede staat 
 
Toen ik een nieuw leven ging beginnen en andere waargebeurde verhalen uit de jaren vijftig 
Willy van der Heide 
1979, goede staat 
 
Amerika Filmt,  
Een visie op Hollywood en op Hollywood's wonderlijke werkwijzen 
Willem W. Waterman, Hardcover 
3e druk (Jaar?) 
 
De Roof van de Sabijnse Maagden  
Willen W. Waterman 
Nr. 92 van de 200, 
1985, goede staat 
 
Wie zei dat je in dezen tijd niet kon lachen? 
Willem W. Waterman 
1945, goede staat 
 
Zip Nelson-serie 
De Aanval der Atoompiraten 
Willy van der Heide 
1954 (1e druk?) Hardcover, goede staat 
 
 
 
 
Andere auteurs, zelfde genre/tijd 
 
In en uit Siberië 
G.F. Callenbach 
3e druk (1960) goede staat 
 
Leonard Roggeveen 
Spanning in De Rode Leeuw 
2e druk, hardcover 



Leonard Roggeveen 
Het geheim van het oude horloge 
4e druk, goede staat 
 
Hector Lazo 
Op zoek naar de Inca Schat 
1960 
 
W.G van de Hulst 
Jaap Holm en z’n Vrindin 
23e druk (1975), matige staat kaft, verder goed 
 
Lex Coster 
J.G Thieme 
En het Duivelsmoeras 
1e druk (1960) Hardcover, goede staat 
 
Lex Coster 
J.G Thieme 
En de Zwarte Schaduw 
1e druk (1960) Hardcover, goede staat met goede stofomslag 
 
Lex Coster  
J.G Thieme 
En de Smaragden Boeddha 
1e druk (1959) goede staat met goede stofomslag 
 
Bas Banning  
En de Geheimzinnige Kabelbaan 
1e druk (1957) Hardcover, goede staat met goede stofomslag 
 
O. Kerssen 
Experiment met de V.R 
1e druk (1949), Hardcover 


