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Autootjes, autootjes en comic-autootjes 
 
Op zondag 27 augustus 2006 wordt alweer de eerste verzamelbeurs na de vakantie in Eerde gehouden. Deze keer met een mooie 
verzameling van comic-autootjes. Dit is de verzameling van Boy Zoet uit Veghel die nu al zo’n 25 jaar allerlei autootjes verzamelt. Hij 
is er mee begonnen omdat hij het wel leuk vond om iets te verzamelen uit de jeugd van zijn zoon. Zijn zoon was altijd gek op au-
tootjes. Hij kon er uren mee spelen. Zijn zoon had een leuke collectie Matchbox autootjes, maar die hebben veel te lijden als er mee 
gespeeld wordt. Zijn zoon liet ze keihard tegen de plinten knallen en binnen een paar maanden was er weinig van de autootjes (en 
de plinten) over. Hij heeft zijn zoon toen een stel rubberen auto’s gegeven, die beschadigen tenminste niet. Zelf is hij de Matchbox 
autootjes gaan verzamelen. Hij heeft er zelfs nog een paar die hij uit de handen van zijn zoon gered heeft.  
 

 
 
Op de verzamelbeurs in Eerde zal de 
tentoonstelling van Boy voornamelijk 
met het thema comic-autootjes zijn. Dit 
zijn autootjes (of ook enkele andere 
voertuigen) met een tv- of stripfiguur 
erin. Een voorwaarde waar de voertui-
gen wel minimaal aan moeten voldoen 
vindt Boy, is dat de bodemplaat of het 
voertuig zelf van metaal moeten zijn, 
zogenaamde Die-Cast modellen.  
 
Matchbox 
Boy verzamelt dus vanaf 1980 Match-
box autootjes, maar eigenlijk vindt hij de 
Matchbox autootjes vanaf 1980 niet 
meer leuk. Vanaf 1980 vindt de produc-
tie van Matchboxautootjes in Hongkong 
en Macau plaats en Boy vindt dat de 
kwaliteit van de autootjes sinds die tijd 
veel minder is.  
 
In 1953 begon de firma Lesney met de 
productie van Matchbox speelgoedau-
tootjes. Het merk Matchbox is zo ge-
noemd omdat de autootjes ook echt in 

een Engels luciferdoosje pasten. De 
eerste serie Matchbox autootjes heetten 
ook Lesney. Dit waren de kleinste au-
tootjes. Daarna volgden nog de series 
Superfast, Kingsize en Super Kingsize 
en de autootjes werden steeds groter.  
 
In 1980 werd door de firma Lesney on-
der de naam Matchbox de eerste serie 

comic-autootjes uitgebracht. De serie 
was een combinatie van Disney figuren 
en Popeye. In totaal bestaat de serie uit 
16 autootjes. Boy heeft ze door de jaren 
heen allemaal bij elkaar verzameld. En-
kele van die autootjes heeft Boy nieuw 
kunnen kopen, maar sommige komen 
van de rommelmarkt vandaan en dan 
zien ze er vaak zeer bespeeld uit.  
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Majorette auto’s in blisterverpakking, met op de achterkant de hele 
serie. 

Deze Smurfen serie is een mooi voorbeeld hoe dezelfde figuren vaker uitgegeven worden 
met kleurverschillen. Rechts achter het gele autootje is uitgevoerd met een blauwe en zwar-
te Smurf. De 4 autootjes links achter hebben ook kleurverschillen. 

De auto’s uit de Kuifje serie 

Deze serie van Matchbox was voor Boy 
aanleiding om een speciale verzameling 
comic-autootjes te starten. Nu heeft hij 
zo’n 150 verschillende bij elkaar verza-
meld. De meeste zijn uit USA afkomstig. 
Hier worden die bijna niet verkocht. 
Meestal worden ze speciaal gemaakt 
voor de verkoop in souvenirwinkeltjes bij 
pretparken. Daarom kom je ze hier toch 
wel eens op kinder- en rommelmarkten 
tegen. Soms gebeurt het echter dat op-
eens een restpartij van zo’n autootjes bij 
Blokker of bij Marskramer in de winkel 
liggen. Boy loopt daar dan ook regelma-
tig even binnen. Als hij daar dan van 
zulke autootjes ziet liggen dan koopt hij 
ze natuurlijk. Als zo’n restpartij verkocht 
wordt dan zijn meestal een paar model-
len uit de serie uitverkocht. Het is dan 
voor Boy de kunst om die op rommel-
markten toch bij elkaar te verzamelen. 
Voor zover Boy weet is er geen catalo-
gus van comic-autootjes, maar als je 
een originele verpakking hebt dan staat 
daar vaak de hele serie op afgebeeld. 
Deze verpakking noemt Boy een blister-
verpakking. De achterkant is van karton 
en de voorkant is een doorzichtig plastic 
bakje met daarin het autootje.  
De meeste series bestaan uit 6 à 8 mo-
dellen. Als Boy de autootjes nieuw in de 
verpakking koopt dan laat hij ze ook in 
de verpakking zitten. Op die manier blij-
ven de autootjes mooi en onbeschadigd 
en hij hoopt dat de collectie op die ma-
nier ook zijn waarde behoudt.  

De autootjes worden ook allemaal door-
genummerd. Dus als Boy een hoger 
nummer tegenkomt dan weet hij dat de 
tussenliggende nummers er ook moeten 
zijn, maar dan is het nog vaak de vraag 
hoeveel autootjes er tot die serie beho-
ren. 
De autootjes in de verzameling van Boy 
zijn meestal van de schaal 1 : 43 of  
1 : 50. Dit houdt in dat de lengte van de 
autootjes zo rond 15 cm ligt.  

Sommige series heeft Boy gemerkt wor-
den vaker uitgegeven. Het lijkt wel of de 
mal voor het autootje dan verkocht 
wordt aan een andere fabrikant. Het 
voertuig is dan net wat anders van kleur 
of er zit een ander figuurtje in.  
Een tijdje terug viel er ook bij mij een 
folder op de deurmat van een serie co-
mic-autootjes van Kuifje die je kon be-
stellen bij Atlas Uitgeverij. De autootjes 
waren te koop tegen een aanbiedings-
prijs van  € 9,95 per stuk. Boy wil maxi-
maal € 5 per Matchbox autootje dat in 
zijn verzameling ontbreekt uitgeven, 
maar voor deze serie 
maakte hij een uit-
zondering. Hij heeft  
zelfs een dubbele van 

de 

rommelmarkt om 
mee te ruilen. 
Hoewel hij de rub-
beren autootjes van 
zijn zoon in eerste 
instantie allemaal 
weggedaan heeft, 
kon hij het later toch 
niet laten om die ook 
weer bij elkaar te 
verzamelen, uit 

jeugdsentiment. De autootjes werden 
geproduceerd door de firma Tomte een 
fabriek in huishoudelijke producten in 
Noorwegen. De autootjes werden ge-
maakt van overschot van rubber. Deze 
autootjes hadden geen verf die eraf ge-
stoten kon worden, maar ze hadden een 
ander nadeel, waardoor ze toch veel te 
lijden hadden en ze nu lastig aan te ko-
men zijn. De rubberen autootjes werden 
namelijk door de hond opgegeten, of in 
ieder geval werden de koppen er door  

de hond afgebeten. Op 2 modellen na 
heeft Boy de verzameling weer bij el-
kaar. Hij mist nog de Saab en de Volvo. 
In totaal zijn er 32 kleinere auto’s uitge-
geven en 14 grote. De auto’s werden 
ook in verschillende kleuren uitgegeven.  
Boy is al jaren lid van de miniatuurauto 
verzamelvereniging van Nederland, 
maar toch kent hij nog geen verzame-
laars die net als hij comic-autootjes ver-
zamelen. Hij zou graag een medever-
zamelaar ontmoeten om mee te ruilen of 
om ervaringen uit te wisselen. De beste 
plaats en gelegenheid daarvoor is na-
tuurlijk de verzamelbeurs in Eerde, met 
volop gratis parkeerplaatsen en direct 
naast de A50 Eindhoven/Oss. Kom 
maar eens kijken op zondag 27 augus-
tus 2006, tussen 09.00 en 12.00 uur. 
 

door Hannie van Duynhoven 
secr. van de afdeling Oost-Brabant 
verzamelbeurseerde@hotmail.com 


