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Verzameling met effect! 
Op maandag 28 mei 2012 (2e Pinksterdag) houdt Hannie van Duijnhoven uit Uden een tentoonstelling 
met haar verzameling effectkaarten en effectflippo’s op de verzamelbeurs in Eerde. De kaarten heb-
ben soms een diepte-effect en soms hebben ze een bewegend effect. Vooral de bewegende kaarten 
hebben een mooi glanzend laagje en daar viel ze direct voor. 
 

De effectkaartjes hebben meestal 2 verschillende afbeeldingen. Als je het kaartje 
van een kant bekijkt krijg je namelijk 1 ander plaatje dan wanneer je het van de 
andere kant bekijkt. Recht van voren zie je beide plaatjes wazig. In 1940 is deze 
printtechniek ontdekt. De plaatjes worden verdeeld in lijntjes en er wordt een gerib-
beld kunststof laagje over het plaatje gelegd wat werkt als een optische lens is. 
Daarmee kan diepte of beweging worden gesuggereerd. 
 

In 1971 gaf Shell een 
serie van 12 3D-
plaatjes uit onder de 
naam “Reis om de 
wereld in 84 dagen”. 
Op de plaatjes ston-
den beroemde be-
zienswaardigheden 
uit de hele wereld. In 
het boek wat bij de 

actie hoorde, stonden nog meer beziens-
waardigheden, maar dan met gewone 
plaatjes. Hannie kreeg van haar vader een 
plaatje van het Atomium in Brussel en daar 
was ze helemaal weg van. Haar vader ging 
zelfs met haar naar Brussel om het Atomium 
in het echt te bekijken. Het kaartje had een 
plastic geribbelde voorkant en glansde heel 
mooi. 
 
Het begin 

In 1995 gaf Mars bij de 
minireepjes 6 series 
Spacix-kaartjes uit. Bij 
iedere soort minireep-
jes zat een andere 
soort Spacix-kaartjes 
van een ander ruimte-
volk. Hannie kocht 
voor beide dochters 
een album en verza-

melde voor hen alle kaartjes bij elkaar. In het 
album zaten naast de Mars series ook 3 
koopseries en 4 Coca-Cola series. Deze 
laatste zaten bij blikjes frisdrank, maar voor 
de nummers 1 van die series moest je bij 
McDonald’s een Happy Meal halen. Pas 
toen haar dochters de albums niet meer 
wilden is ze de Spacix voor zichzelf gaan verzamelen en daarbij is ze ook verder gegaan met andere series. 
In België zijn veel meer Spacix series uitgegeven. In totaal zijn er 33 Spacixseries verschenen. De series 
Alpinia en Insecta ontbreken nog altijd in haar verzameling. De andere series heeft ze compleet en daarnaast 
nog diverse andere Belgische series zoals Diabolix en Comics. 
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In de loop der jaren is haar verzameling effectkaartjes of lenticulars (= lensvormig, de internationale naam) 
steeds groter geworden. Hannie heeft diverse verzamelingen waar effectkaartjes een onderdeel van uitma-
ken. Ze verzamelt Diddl, weggevertjes en Happy Meal speelgoedjes, maar er zitten ook diverse koopseries in 
haar verzameling. Haar dochter verzamelt Pokémon en ook daarvan zijn vele effectseries verschenen. 
 
Weggevertjes 
In 2001 waren er in de supermarkt grote chocoladekikkers te koop onder de naam Harry 
Potter. Bij de chocoladekikkers zaten hele mooie effectkaartjes. Op de verpakking stond 
dat er 20 kaartjes waren om te verzamelen. De chocoladekikkers lagen maar heel kort 
in de supermarkt en Hannie kreeg in die tijd de verzameling niet compleet. Ze bezoekt 
vaak rommelmarkten om haar verzamelingen aan te vullen en koopt altijd alle Harry 
Potter kaartjes die ze tegenkomt, als er niet teveel voor gevraagd wordt. Ook andere 
verzamelaars hadden belangstelling voor de kaartjes, dus dubbelen was geen pro-
bleem. Tot haar verbazing had ze op een gegeven moment 21 verschillende kaartjes. 
Een medeverzamelaar vertelde haar dat er in het buitenland meer kaartjes zijn uitgege-
ven. Ze heeft nu 23 Harry Potter kaartjes en weet dat er nog 2 meer zijn.  
 
Op haar site www.everyoneweb.com/weggevertjes staan veel verschillende effectkaartjes die ooit gratis zijn 
weggegeven. In 2003 heeft Super de Boer bijvoorbeeld de FoxKids TVcards uitgegeven. Daar zat geen plas-
tic laagje over de kaartjes, maar er was toen een viewer verkrijgbaar waar je de kaartjes in moest stoppen om 
ze goed te kunnen bekijken. De 2 series hadden verschillende viewers. In 2005 verschenen ook bij Super De 
Boer de Super Kicks voetbalkaartjes. Ook heel leuk om te zien zijn de Spongebobkaartjes die in 2005 door  

Ola zijn uitgegeven. Deze kaartjes zijn bijna helemaal doorzichtig 
en hebben zelfs 3 afbeeldingen. Bij deze kaartjes zat geen over-
zicht. Ze heeft toen naar Ola gemaild met de vraag hoeveel en 
welke kaartjes er zijn uitgegeven. Ze kreeg een overzicht van de 10 
kaartjes, waarin duidelijk de 4 afbeeldingen die ieder kaartje bevat 
te zien zijn. Zelfs in 2012 waren er al weggeefacties met effect. 

Zowel bij Stars of Football van C1000 als bij Stickermania van Spar zaten 3D-stickers. Je moet een brilletje 
opzetten om daarvan het effect goed te kunnen zien. 
 
Diddl 
In 2006 kwam Hannie tijdens Koninginnedag een map tegen met daarin vele ansichtkaarten en 
pasjes van Diddl met effect. Dit was het begin van haar Diddlverzameling. Er is zelfs een serie 
blokblaadjes waar een vierkantje bij hoort om het verborgen plaatje te kunnen zien. Ook zijn er 
boekenleggers en muismatten met effect van Diddl. Van de ansichtkaarten, boekenleggers, 
muismatten, pasjes en blokblaadjes staan overzichten op haar site. Het is niet zeker of de over-
zichten van de boekenleggers en muismatten compleet zijn, want het overzicht is samengesteld 
van wat zij zelf en enkele medeverzamelaars hebben. Zie www.everyoneweb.com/diddlmom. 
 
Pokémon 
Er zijn ook diverse series Pokémon effectkaartjes uitgegeven. Haar dochter heeft een grote Pokémonverza-
meling, maar de effectkaartjes spaart Hannie voor allebei. Van Pokémon zijn er 5 series met effectkaartjes bij 
haar bekend: de Action Flipz series one en premier edition, de Evolution Action 3-D’s, de Pokémon Advanced 
kaarten en de Flix-Pix. De Flix-Pix zijn voornamelijk in Duitsland verschenen en niet alleen van Pokémon, 
maar ook van Yu-Gi-Oh en Smurfen. Smiths heeft in 2001 ook een serie Pokémon effectflippo’s uitgegeven. 
 
Verzamelbeurs 
Een tijdje terug kreeg Hannie van een vaste bezoeker van de beurs een serie van 24 effectkaartjes van Mar-
vel helden. Ze besloot toen haar verzameling eens tentoon te stellen. Hannie zou zonder moeite een dikke 
catalogus kunnen maken over haar verzameling effect/lenticular kaartjes en flippo’s. Dus als je er meer van 
wilt weten kom dan op maandag 28 mei 2012 naar de verzamelbeurs in Eerde, daar laat ze haar verzameling 
effectkaartjes zien. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor 
iedere verzamelaar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen. 
 
door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant 

 


