VERZAMELAAR VAN DE MAAND

KAART- KWARTETSPELLEN
Eerde – Op zondag 28 november 2004 organiseert de afdeling Oost-Brabant van “De Verzamelaar” een ruilbeurs voor allerlei verzamelingen in dorpshuis “De Brink” in Eerde. Tijdens de beurs houdt de heer Marcel Bosch uit Veghel een tentoonstelling met zijn verzameling kaartkwartetspellen.

Wat is een kaartkwartetspel
Een kaartkwartetspel is een combinatie
van een kaartspel en een kwartetspel.
Het spel bestaat uit 52 kaarten. Iedere
kaart heeft naast de waarde van het
kaartspel ook een foto van iets uit de
gemeente. De afbeeldingen gaan over
13 thema’s, de kwartetten. In 1982 heeft
de gemeente Loon op Zand het eerste
kaartkwartetspel uitgegeven. In 1989
kreeg Marcel Bosch zijn eerste kaartkwartetspel in handen, van Almelo. Hij
ging op zoek naar de uitgever van de
spellen. Die vertelde hem dat er al 145
van dergelijke spellen waren, maar nog
niet van de gemeente Veghel.
Kaartkwartetspel Veghel
In 1990 heeft de heer Bosch samen met
de gemeente Veghel ervoor gezorgd dat
er ook van Veghel een spel werd uitgegeven. Het Veghelse spel is toch altijd

heel bijzonder gebleven. Het is namelijk
uitgegeven in 2 variaties. Burgemeester
Keijzer van Veghel gaf de voorkeur aan
een kaartkwartetspel met de rugzijde
“Veghel Voedingsstad” en de heer
Bosch had liever een spel met het wapen van Veghel. Uiteindelijk zijn allebei
de spellen uitgekomen. Het spel “Veghel
Voedingsstad” is huis aan huis verkocht,
het spel met het wapen is aan verzamelaars verkocht.
Verzameling compleet
Samen met de maker van de kaartkwartetspellen heeft hij een lijst opgesteld
van alle spellen die zijn uitgegeven. Een
oproep in een tijdschrift heeft ervoor gezorgd dat zijn verzameling compleet
werd. Nu wordt hij door de maker van de
kaartkwartetspellen op de hoogte gehouden als er een nieuw spel uitkomt.
Hij informeert ook direct andere verza-

melaars uit binnen- en buitenland als er
een nieuw spel uitkomt.
Verzamelaar van het jaar
Hij is er nog steeds zeer trots op dat hij
in 1994 op de verzameljaarbeurs in
Utrecht werd uitgeroepen tot verzamelaar van het jaar. Hoewel hij zelf zijn
verzameling compleet heeft verzamelt
hij ook schepen op postzegels en optische telefoonkaarten van Nederland.
Dus als u daar nog iets speciaals van
heeft kunt u misschien toch met hem ruilen.
Als u deze bijzondere verzameling eens
van dichtbij wilt zien bent u van harte
welkom op de verzamelbeurs. De ruilbeurs wordt gehouden op zondag 28
november 2004 van 09.30 tot 12.00 uur
in gemeenschapshuis ‘De Brink’ aan het
Sint Antoniusplein 7 in Eerde.

