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TELEFOONKAARTEN 
Het is alweer een tijdje geleden dat Riet Westerlaken aanbood om ook eens een ten-
toonstelling te houden met haar verzameling telefoonkaarten. Toen ik haar echter 
vroeg om op zondag 26 februari een tentoonstelling te houden met haar verzameling 
twijfelde ze even. Het is natuurlijk best wel een tijd om vooruit te kijken, vanaf begin 
januari. Toen haar vriendin en medeverzamelaarster van telefoonkaarten echter be-
loofde dat ze mee zou gaan toen zei Riet graag ja. Dus deze keer hebben we een ten-
toonstelling van 2 verzamelaars van telefoonkaarten. Bep van Mierden (rechts) zal 
haar zeker helpen bij de tentoonstelling. Ze gaan toch al vaak samen naar beurzen. 
Hun verzameling begon 
hetzelfde. Tijdens een 
vakantie in het buitenland 
kochten ze hun eerste 
telefoonkaart om naar huis 
te kunnen bellen. Voor Bep 
was dat tijdens een vakan-
tie naar Cyprus. Tijdens de 
vakantie is ze steeds bij 
telefooncellen gaan kijken 
of er nog telefoonkaarten 
waren achtergebleven. Riet 
kocht de 1e telefoonkaarten 
in Hongarije. Ze had 2 
dezelfde kaarten. Een 
vriendin die in Duitsland op 
vakantie was geweest had 
ook 2 dezelfde telefoon-
kaarten en dus ruilden ze 
met elkaar. Riet heeft eerst 
telefoonkaarten uit de hele 
wereld verzameld en Bep uit heel Europa. Omdat dat er voor beiden toch wel erg veel wer-
den, hebben ze op een gegeven ogenblik gekozen voor enkele landen. Bep verzamelt voor-
al van West-Europese landen. Daarnaast verzamelt ze ze ook van Singapore omdat die 
vaak heel mooie telefoonkaarten hebben. Riet heeft nu dus nog wel telefoonkaarten uit de 
hele wereld, maar eigenlijk verzamelt ze ze zelf alleen nog maar uit Spanje. Riet heeft nu 
een verzameling van ongeveer 60.000 verschillende kaarten en Bep van ongeveer 30.000 
verschillende. Bep kan uren met haar verzameling bezig zijn. Ze vindt het rustgevend om 
alles uit te zoeken en netjes te sorteren. Ze zit vaak haar albums door te bladeren om te 
kijken welke telefoonkaarten ze allemaal al heeft en welke nog in haar verzameling ontbre-
ken. Daarbij zijn de catalogussen ook een goed hulpmiddel. Van de meeste landen bestaat 
wel een catalogus van alleen dat land. Riet vindt vooral het contact met andere verzame-
laars heel leuk. Ze gaat zelfs naar telefoonkaartenbeurzen in België, Parijs, Oostenrijk en 
Praag. Daar ontmoet ze veel verzamelaars uit andere landen. En dat levert heel leuke con-
tacten door de hele wereld op. Zo kreeg ze van een Duitser een paar jaar geleden nog een 
heel klein zoeklijstje. Ze was heel blij toen ze daar pas toch weer een kaart voor vond. 
De laatste jaren worden er steeds minder nieuwe telefoonkaarten uitgegeven. In Nederland 
zijn er sinds 2007 nog maar 3 nieuwe telefoonkaarten verschenen. Veel verzamelaars gaan 
nu ook specifiek variaties van telefoonkaarten verzamelen. Ze kijken dan bijvoorbeeld ook 
naar de soort chip die een telefoonkaart heeft.  
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Ook in andere landen verschijnen nog maar weinig nieuwe telefoonkaarten. De mobiele 
telefonie heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen en er zijn nog maar weinig tele-
fooncellen over waar de kaarten gebruikt kunnen worden. In Spanje, het verzamelgebied 
van Riet, worden bijvoorbeeld bijna alleen nog in gevangenissen opgebeld. De telefooncel-
len zijn bijna uit het straatbeeld verdwenen. Gelukkig heeft Riet een goed contact met een 
Spaanse gevangenisbewaarder. Van hem ontvangt ze nog steeds de nieuwste kaarten, 
maar de vraag is natuurlijk hoe lang dat nog duurt. 
Omdat er op het gebied van telefoonkaarten nog maar weinig gebeurd, is Riet ook cadeau-
kaarten gaan verzamelen. Zo heeft ze cadeaukaarten en consumptiekaarten van allerlei 
winkelketens. Ook heel leuk zijn haar consumptiekaarten van het Gelredome en de Arena. 
Bij de Arena zijn er veel kaarten voor voetbalwedstrijden, maar als er concerten plaatsvin-
den in de Arena worden er speciale kaarten uitgegeven. Ook de sleutelkaarten van hotels 
zijn welkom bij Riet. Zij is dus allerlei variaties op de telefoonkaart gaan verzamelen.  
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Verder is Riet ook bezig met het verzamelen van weggevertjes en Bep verzamelt ook mark-
clips, pins en pennen. Dit doen ze ook om het aanbod voor hun eigen verzamelbeurs groter 
te maken. Al jaren worden er in Noord-Brabant verzamelbeurzen voor telefoonkaarten geor-
ganiseerd onder de naam BraVeTel. Sinds enige tijd organiseren Riet, haar man en Corina 
Kronenburg deze verzamelbeurzen in het Sociaal Cultureel Centrum aan de Helftheuvel-
passage in ‘s Hertogenbosch. De entree voor deze beurs is gratis en voor meer informatie 
kunt u bellen naar 073 – 6411981. Er wordt 6 keer per jaar een beurs gehouden op de 2e 
zondag van de maand. Omdat het aantal telefoonkaartenverzamelaars wat deze beurs 
bezoekt langzaam terugloopt (doordat er weinig nieuws uitkomt), willen ze ook graag andere 
verzamelaars op hun beurs zien. Ze willen van deze verzamelbeurs graag een algemene 
verzamelbeurs maken, zodat het weer gezellig druk wordt.  
Riet en Bep zijn ook allebei lid van NTC. Dit is de Nederlandse telefoonkaartenclub. Zij ge-
ven 6 keer per jaar een magazine uit met informatie over nieuw uitgegeven telefoonkaarten. 
Informatie over NTC kunt u vinden op www.ntc-online.nl. NTC organiseert ook enkele ver-
zamelbeurzen speciaal voor telefoonkaarten. Op zaterdag 28 april wordt in Bunnik in hotel 
Postillion de Telecard 2012 gehouden. De grootste beurs in Nederland op telefoonkaarten-
gebied. Riet en Bep zullen hier zeker allebei ook aanwezig zijn met ruilmateriaal.  
Op zondag 26 febuari 2012 laten Riet Westerlaken en Bep van der Mierden hun verzameling 
telefoonkaarten, zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamel-
beurs 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 


