
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Brandweerwagens 
Op zondag 24 oktober organiseert de afdeling Oost-Brabant van “De Verzamelaar” een ruilbeurs voor allerlei verzamelingen in 
dorpshuis “De Brink” in Eerde. Deze keer laat de heer Jan Zwinkels uit Veghel zijn verzameling brandweerwagens zien.  
 

 
Deze foto is gemaakt toen Jan tijdens de vakantieverzamelbeurs in 2007 opnieuw zijn verzameling tentoonstelde. 

Verzamelaar van miniatuurauto’s 
De 64-jarige Jan Zwinkels uit Veghel 
verzamelt al zo lang als hij het zich kan 
herinneren miniatuurauto’s. Al als kleine 
jongen kocht hij van zijn zakgeld au-
tootjes. Nu omvat zijn verzameling ruim 
5000 auto’s van de schaal 1:50.  
 

Brandweerwagens 
Vooral de brandweerwagens zijn bij Jan 
erg geliefd. Alleen al aan brandweerwa-
gens heeft hij zo’n 800 verschillende. Er 
zitten heel bijzondere brandweerwagens 
bij zoals de 4 brandweerwagens van 
een serie van 6 verschillende uit Rus-
land, maar er zijn ook Amerikaanse 
bosbrandbluswagens en Engelse 
brandweerwagens bij. Er zitten ook 
brandweerwagens bij met certificaat, 
daarvan zijn maar enkele exemplaren 
gemaakt.  

Restauratie 
Jan restaureert ook kapotte brandweer-
wagens en soms maakt hij zelfs wel 
eens een heel nieuwe brandweerwagen. 
Als hij een mooie brandweerwagen in 
het echt heeft gezien, zoals van de 
Veghelse brandweer, dan bouwt hij die 
zelf in miniatuur helemaal na. Daarvoor 
gebruikt hij andere miniatuurvrachtwa-
gens en brandweerwagens. Hij zaagt ze 
doormidden, schildert ze en verandert 
ze net zo lang tot ze niet van het origi-
neel te onderscheiden zijn. De door hem 
gemaakte brandweerwagens zijn ook bij 
andere verzamelaars erg geliefd en ge-
wild. Om zijn verzameling uit te blijven 
breiden bezoekt hij regelmatig grote 
verzamelbeurzen met internationale 
deelname. Hij is ook lid van de Neder-
landse Vereniging voor Miniatuurauto’s 

en daarvan bezoekt hij ook regelmatig 
de vergaderingen. Jan zal een heel 
mooi deel van zijn verzameling tentoon-
stellen op de verzamelbeurs in Eerde, 
met heel oude, maar ook nieuwe auto’s.  
 
Verzamelbeurs 
Als u deze bijzondere verzameling eens 
van dichtbij wilt zien bent u van harte 
welkom op de verzamelbeurs.  
 

 
 


