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Kinder Surprise en andere figuurtjes
Het valt de laatste tijd niet mee om een
verzamelaar te vinden die de tijd vrij wil
maken om zijn verzameling tentoon te
stellen op de verzamelbeurs in Eerde.
Daarom was ik ook erg blij toen ik van
Anja van Gemert een e-mail ontving dat
zij graag een van haar verzamelingen bij
ons op de verzamelbeurs tentoon wil
stellen. Ze heeft verzamelingen van McDonald’s, Smurfen, Kindersurprises en
Fremdfiguren. In de e-mail stond direct
de uitnodiging om eens op de koffie te
komen en dat hoefde natuurlijk geen 2
keer gevraagd te worden. Direct de volgende dag heb ik een bezoek gebracht
aan haar museumpje. Nu de kinderen
het huis uit zijn, zijn de slaapkamers ingericht als museum. Er waren 2 kamers
ingericht als McDonald’s museum. De
kleuren van de kamer waren aangepast
aan de kleuren van McDonald’s en echt
alle Nederlandse speeltjes stonden uitgestald op boekenplanken. Alles stond
netjes gerangschikt en zag er zelfs stofvrij uit. Kun je nagaan met zo’n grote
verzameling kleine figuurtjes.

Toch heb ik haar niet gevraagd om deze
verzameling tentoon te stellen, want het
is ook mijn verzameling en die hebben
wij al eens op de verzamelbeurs gehad.
Ik heb haar gevraagd om haar verzameling Kindersurprise tentoon te stellen, om
op die manier ook die verzamelaars naar
de beurs te lokken.
Het begin
Rond 1994 is Anja begonnen met het
verzamelen van Kindersurprise verrassingen. In de catalogus die Anja van de
Kindersurprise figuurtjes heeft staat als
eerste jaartal 1978 vermeld. Daarvoor
staan nog wel een aantal figuurtjes
waarvan het jaartal niet bekend is. In de
catalogus van de verrassingseieren
staan alleen de hardplastic series in.

u
In het jaar 2004 is een catalogus uitgegeven van de steekfiguren uit de verrassingseieren. Deze catalogus begint in
1991, van voor die tijd is weinig meer
bekend. Sinds 2004 wordt er ieder jaar
een aanvulling op die catalogus uitgegeven. Dit is tenminste een klein handzaam boekje wat thuisgelaten kan worden op het moment dat 1
jaargang compleet is. De catalogus van de harde figuren
(de series) is inmiddels een
boekwerk van een centimeter
of 4 dik. De laatste jaren wordt
er wel ieder jaar een nieuwe
catalogus uitgegeven, maar
die bevat dan steeds informatie over het lopende jaar en
het komende jaar. Dus nu is al
bekend wat er in 2008 wordt
uitgegeven. Anja vindt het dan
ook voldoende om, om de 2 jaar een
nieuwe catalogus te kopen.

Hoewel Anja dus al heel wat jaartjes bezig is met haar verrassingseieren verzameling, heeft ze toch lang niet alles
compleet. Van de steekfiguren heeft ze
de jaren 1991 t/m 1994 nog niet compleet. Op grote beurzen zijn die wel verkrijgbaar, maar dan tegen prijzen die
Anja er niet voor wil geven. Het is ook
niet leuk om zomaar een hoop geld neer
te leggen voor 1 zo’n klein frut speelgoedje. De sport van de echte verzamelaar is om uiteindelijk toch de verzameling compleet te krijgen voor zo min mogelijk geld. De figuurtjes van de verrassingseieren moeten in een eitje passen.
Om te zorgen dat ze er in passen bestaan de figuurtjes meestal uit een heleboel kleine onderdeeltjes. Als het eitje
eenmaal open is geweest lukt het vaak
met geen mogelijkheid meer om het
speeltje terug in het eitje te krijgen.
Daarom gaat Anja ook iedere zondag
met haar zus en haar man allerlei rommelmarkten in de omgeving af, op zoek
naar dingetjes voor een van hun verzamelingen. Voor haar verzameling Kindersurprises is ze dan bij voorkeur op
zoek naar bakjes of zakken met al dat
soort klein spul. Ze kijkt dan niet eens
wat er tussen zit, ze gaat het ook niet
uitzoeken op de rommelmarkt, nee, bij
voorkeur koopt ze zo voor 1 of 2 euro
een hele zak of bak. Als ze dan thuiskomt worden alle aankopen uitgezocht
en alle verrassingseieren figuurtjes worden bij elkaar gelegd. Eerst wordt dan
gekeken welke figuurtjes er compleet
met onderdeeltjes bij zitten. Bij wat er
dan overblijft wordt een grote bak van
zolder afgehaald met allemaal incomplete figuurtjes en onderdelen erin. Met die
bak erbij wordt gekeken of het mogelijk
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is nog meer figuurtjes compleet te maken. Op deze manier heeft ze toch al
een heleboel bijzondere figuurtjes in
haar verzameling weten te krijgen. De
dubbelen die ze heeft probeert ze op
ruilbeurzen of via Marktplaats te verkopen of liever nog, te ruilen tegen andere
figuurtjes die bij haar nog in de verzameling ontbreken.
Kerst
Ieder jaar wordt door Ferrero in Italië ook
een speciale kerststal uitgegeven, ook
die heeft Anja diverse in haar verzameling. Dat bracht ons ook op het ondere
werp van haar 5 verzameling: een verzameling Kerst. Al in oktober beginnen
Anja en haar man Frans met het van
zolder halen van de kerstversiering. De
hele maand oktober, november en december wordt besteed aan het aanbrengen van de kerstversiering. Vanaf november minderen de auto’s die langs
hun huis rijden al vaart om te kijken wat
er aan de hand is. In de maand december wordt er stapvoets langs hun huis
gereden, hoewel ze aan een doorgaande weg wonen waar 80 gereden mag
worden. Ze heeft ooit eens een vakantiereis naar Lapland gewonnen voor de
mooist versierde kerstboom (er waren
32.000 inzendingen). Ze is nooit gegaan
de reis heeft ze verkocht, want zo kon ze
weer meer verzamelspulletjes aanschaffen. De kerststalletjes van Ferrero heeft
ze nooit uitgepakt. Ze zitten nog in de
dichte verpakking. Hetzelfde geldt ook
voor de adventskalenders.

Winnie de Poeh figuurtjes van het merk
Zaini worden door haar verzameld.
Daarvan ontbreken van de speciale
Kersteditie nog diverse figuurtjes in haar
verzameling. Zelfs van Nestlé en Haribo
en dat soort merken verzamelt Anja de
figuurtjes.

vooral ook over de verschillende variaties die zijn ontdekt. In dat clubblad staat
ook informatie over de beurzen die worden gehouden. Deze vereniging geeft
ook ieder jaar een pin uit die wordt verstrekt aan de leden van de vereniging.
Anja heeft al 8 pins bij elkaar verzameld.
e
Meer informatie over de 1 Verrassingseieren Club Nederland
kun je op het internet vinden bij
http://www.1ste-vvn.nl/. Daar
kun je overigens ook nog
steeds de pins van 2003 en later bestellen.

Van Ferrero verzamelt Anja dus niet alleen de figuurtjes in alle variaties, maar
echt alles. Dat zijn dus onder andere de
verpakkingen, of ze nu van karton, blik
of waar ze dan ook van gemaakt zijn.

Soms komen er ook in de diverse Europese landen variaties op de figuurtjes
voor en de echte fanatieke verzamelaar
probeert natuurlijk toch om alle variaties
aan te komen door ruilen. Soms zijn het
maar kleine kleurverschillen, maar soms
hebben de figuurtjes ook echt heel andere vormen, of zijn de accessoires heel
verschillend. De catalogussen van Anja
zitten dan ook vol met briefjes en aantekeningen van welke variatie ze wel al
heeft en welke niet. Zo heeft ze wel de
schoolserie van de Crazy Crocos compleet, maar ze mist nog enige variaties
in de klok die een krokodil vasthoudt.

Op het plaatje hierboven staan allemaal
metalen figuurtjes van cowboys en indianen. Die zijn zeer geliefd en gezocht
door Kindersurprise verzamelaars. Dit
geldt ook voor de ridders en soldaten.

Zelfs de bijsluiters bij de eieren worden
zorgvuldig bewaard. Van oude eieren
zijn ze soms al zo zeldzaam geworden
dat er geld voor wordt gegeven. Soms
worden er ook eieren uitgegeven met
hoedjes en zelfs die hoedjes vinden hun
plekje in de verzameling van Anja. Zelfs
de variaties in wikkels worden zorgvuldig
van de eieren afgehaald.

Anja verzamelt dus niet alleen de verrassingsfiguurtjes van Ferrero uit de
Kindersurprises hoewel die wel het bekendst zijn. Ze verzamelt al dat soort
kleine figuurtjes. De plaatselijke dierenwinkel heeft op dit moment een automaat staan met Winnie de Poeh figuurtjes van het merk Tomy en ook die heeft
Anja al in haar verzameling. Ook de

Anja is ook al een aantal jaren lid van de
1e Verrassingseieren Club Nederland. Zij
brengen 3 maal per jaar een clubblad uit
met daarin alle nieuwtjes op het gebied
van verrassingseieren en natuurlijk

Anja van Gemert houdt tijdens de verzamelbeurs in Eerde op zondag 24 juni
2007 een tentoonstelling met haar verzameling verrassingseieren. De beurs
wordt gehouden van 09.00 tot 12.00 uur
in gemeenschapshuis De Brink, Sint Antoniusplein 7, 5466 PE in Eerde.
door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com
06 – 1372 9837

