
  VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Voetbalplaatjes 
Verzamelaar om het verzamelen 

 
 
Het begin 
Piet vertelde dat hij in de loop der jaren al heel veel verschillende dingen heeft verzameld. Hij heeft een tijd 
reclamestickers, lucifermerken, sigarenbandjes en flippo’s verzameld, maar met die verzamelingen is hij 
allang gestopt. Vanaf begin jaren ’80 verzamelt hij samen met zijn neef voetbalplaatjes. In 1994 heeft hij 
daarmee al eens samen met zijn neef een tentoonstelling gehouden op de verzamelbeurs in Boxtel. In eerste 
instantie verzamelde Piet de albums echt alleen voor zijn neef bij elkaar en zelf hield hij alleen de dubbele 
plaatjes. Want daar kon hij uren mee bezig zijn! Eenmaal een verzameling compleet dan vindt hij er zelf wei-
nig meer aan, het gaat hem alleen om het verzamelen. Alles houdt hij keurig bij, alle plaatjes zitten netjes op 
nummer uitgezocht in mappen. Hij houdt zoeklijstjes bij en als je hem een zoeklijstje geeft van wat jij nog 
zoekt, dan heeft hij de volgende beurs netjes voor je bij wat hij daarvan heeft.  
 
Voetbal 
Piet is ook geen bijzondere liefhebber van voetbal. Vroeger ging hij wel altijd bij wedstrijden in Boxtel kijken 
als familieleden van hem moesten voetballen, maar inmiddels zijn ze allemaal gestopt met voetballen. Op 
zondagavond kijk hij wel naar de samenvattingen van het Nederlandse voetbal op tv, maar verder ook niet. 
Hij is ook niet geïnteresseerd in het buitenlandse voetbal en hij is ook geen fan van een eredivisieclub. Hij 
heeft wel de placemats van Plus supermarkten van PSV aan de muur hangen, maar dat is meer omdat hij die 
zo eens van iemand cadeau heeft gehad. Toen AH en C1000 Boxtel ook plaatjes weg ging geven van ODC 
en LSV, de Boxtelse voetbalclubs en van MEP de hockeyclub heeft hij die wel allemaal bij elkaar verzameld 
en hij heeft er nog volle ordners met dubbelen van, maar hij heeft er zelf geen albums van.  
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Toch niet alleen maar voetbalplaatjes 
Piet vindt dat er over het algemeen weinig op tv komt wat hem interesseert en hij vindt het vooral leuk om  
‘s avonds bezig te zijn met van alles uitzoeken en uitsorteren. Vooral nu hij sinds een halfjaar met pensioen 
is, heeft hij volop tijd om aan zijn hobby te besteden. Hij is altijd samen met zijn broer Gerard aanwezig op de  

verzamelbeurzen in Boxtel en Eerde. Zijn broer Gerard verza-
melt zelf niet, maar hij helpt Piet bij het ruilen en om alles in de 
gaten te houden, want het is vaak best druk aan het tafeltje 
waar ze zitten. Iedereen weet dat je bij hen moet zijn om voet-
balacties te ruilen. Piet doet ook altijd enthousiast mee met de 
actuele acties van supermarkten. Hij is nu ook volop bezig om 
Clubknallers bij elkaar te verzamelen de nieuwste actie van 
Plus, maar ook de Paardensportplaatjes en Street Beanz van 
Plus zijn door Piet bij elkaar verzameld om op de verzamel-
beurs toch gezellig mee te kunnen ruilen en verzamelen. Toen 
ik begin september bij Piet op bezoek was, had hij nog maar 7 
knikkers bij elkaar verzameld, maar het zou mij niet verbazen 
als hij bij het verschijnen van deze Verzamelaar al diverse 

complete series Clubknallers bij elkaar heeft. Niet dat hij nu voor zichzelf alleen zoveel boodschappen doet, 
maar hij wordt volop geholpen bij het verzamelen. Sowieso omdat hij zelf zijn best doet om voor diverse 
mensen in zijn omgeving de verzameling compleet te maken en zij hem dan ook weer helpen. Toen hij nog 
ging werken, moest hij vaak genoeg als hij thuiskwam noodgedwongen de achterdeur nemen, omdat de 
voordeur geblokkeerd was met allerlei verzameldingen die door de brievenbus gegooid waren. Ook het be-
stuur van de verzamelbeurs in Boxtel heeft hem al een paar keer aan flink wat ruilmateriaal geholpen door na 
afloop van de actie bij de Plus supermarkt in de buurt te vragen of ze nog iets over hadden. Hij heeft van hen 
al een volle doos met paardensportplaatjes en EK-Juichbandjes gekregen.  
 

Panini 
Piet verzamelt ook niet alleen de plaatjes die 
gratis worden weggegeven bij supermarkten, 
maar ook van Panini heeft hij diverse Voetbal-
albums vanaf 1994. Het is wel heel moeilijk om 
de verzamelingen van Panini compleet te ma-
ken. Het Euro 2012 album van AH heeft hij 
natuurlijk compleet. Van Panini heeft hij ook 
het Euro 2012 stickeralbum en het kaartjesal-
bum. Die heeft hij echter nog niet compleet. In 
die albums zitten namelijk altijd een aantal 
extra mooie kaartjes die heel moeilijk aan te 
komen zijn. Van de gewone kaartjes van het 
Euro 2012 album mist hij er nog maar 4. Hij 
heeft nog maar 10 van de 15 Goalstoppers 

kaartjes en nog maar 19 van de 35 Fans Favourites kaartjes en 8 van de 30 Masterkaartjes die in het album 
horen. Dit zijn mooie glimmende kaartjes. Gelukkig komen er op de verzamelbeurs in Eerde ook altijd een 
paar andere mannen die ook zulke kaartjes sparen. Er wordt dan eerst gekeken wat ze onderling kunnen 
ruilen en uiteindelijk bestellen ze dan vaak samen de ontbrekende kaartjes. Het album van de Champions 
League 2010-2011 is echter ook nog steeds niet helemaal compleet. Hierin ontbreken nog 10 kaartjes.  
 
Verzamelbeurs 
Piet heeft al diverse keren tentoonstellingen gehouden met zijn voetbalplaatjes. Hij heeft eigenlijk ook een 
kleine verzameling opgebouwd met alle oorkondes en herinneringen die hij daarvan heeft. Daarom vond hij 
het ook heel leuk dat hij nu eens in Eerde op de beurs mag tentoonstellen. Als u meer van deze verzameling 
wilt zien kom dan op zondag 28 oktober 2012 naar de verzamelbeurs in Eerde, daar laat Piet van de Bigge-
laar zijn verzameling voetbalplaatjes zien. Als je nog iets leuks hebt voor de verzameling van Piet breng het 
dan voor hem mee. 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 


