7

VERZAMELAAR VAN DE MAAND APRIL 2013

Katachtigen
Een stoere verzameling voor een stoere meid

Chantal Achterberg verzamelt van alles van katachtigen. Nee, geen poesjes en katten maar de wilde
varianten, dus leeuwen, tijgers en panters. Met poezen heeft ze helemaal niets, ze heeft zelfs geen
huisdier, want ze is allergische voor dieren. Toch verzamelt ze wel van alles van tijgers, leeuwen en
panters.
Het begin
Ongeveer 5 jaar geleden kreeg ze een paar ansichtkaarten met
daarop tijgers. Die vond ze wel heel erg mooi. Haar vader verzamelt ook van alles, en onder andere ansichtkaarten, maar
deze kaarten kreeg Chantal en ze hing ze aan de muur van
haar slaapkamer. Al snel kwam daar een beeldje van tijgers bij.
Het was het beeldje dat hiernaast op de foto staat. Het is ooit
uitgegeven door het Wereldnatuurfonds. De tijgers zien er wel
heel lief en knuffelig uit in dit beeldje. Dit was voor Chantal ook
niet de eerste verzameling, want ze is met verzamelen opgegroeid. Naast haar verzameling katachtigen verzamelt ze nu
ook Kindersurprises. Ze heeft ook een verzameling Pokémon,
dolfijnen en berenbeeldjes. Ook heeft ze diverse weggevertjesacties, maar hier doet ze alleen aan mee als ze het item heel
leuk vindt.
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Zoals u op de foto van Chantal kunt zien is het niet bij enkele kaarten gebleven. Langzamerhand is ze haar
hele kamer opnieuw aan het behangen met kaarten en plaatjes van katachtigen. Een tijdje terug was het al zo
ver dat er geen kaart meer bij kon. Ze heeft toen alle kaarten van de muur afgehaald en ze allemaal opnieuw
met punaises vastgemaakt op de muur, maar nu allemaal heel netjes in rijen en op gelijke afstand van elkaar,
zo kunnen er heel wat meer hangen. Ze let overigens wel goed op dat ze de punaises niet in de kaarten steekt,
maar ertussenin. Op deze manier worden de kaarten niet beschadigd. Op het boekenplankje achter haar staan
ook een aantal knuffels van katachtigen die ze zelf op de kermis heeft gewonnen toen ze net besloten had van
alles van katachtigen te gaan verzamelen.
Chantal verzamelt echt van alles waar katachtigen op staan. Van de Dierenwereld albums en de superdieren
kaartjes van AH heeft ze de complete verzameling, maar de stickers en kaartjes waarop katachtigen staan,
heeft ze dubbel en die heeft ze ook aan de muur van haar kamer hangen.
Chantal vindt het namelijk niet leuk om haar verzameling op te bergen in albums, want dan kun je
er niet zo vaak naar kijken als dat het gewoon in
je kamer hangt. Ze heeft wel een aantal artikelen
met afbeeldingen uit tijdschriften in zichtmappen
in een album gedaan, omdat het anders te vol
werd, maar heel veel kleine dingen heeft ze juist
op haar kamer hangen. Daarbij is ze heel creatief
bezig. Ze heeft een aantal schilderijtjes en daar
maakt ze dan een mooie collage in en die hangt
ze zelf op op haar kamer. Op de foto hiernaast
ziet u de wand van haar kamer die volhangt met
schilderijtjes. Er zijn schilderijtjes gevuld met sigarenbandjes, melkcupdekseltjes, stickers, postzegels en van alles meer. Ze heeft zelfs nog een
paar schilderijtjes klaarliggen om weer te gaan
vullen als ze nog meer kleine spulletjes met katachtigen krijgt. Rechtsbovenaan op de foto staat
een grote afbeelding van een tijger met de ondergaande zon, dit is een 3D puzzel.

Ze heeft ook een aantal speldjes met tijgers erop, in totaal zijn
het er 10. Daarbij zitten 7 speldjes die door Esso zijn uitgegeven. Deze speldjes vindt ze erg leuk en ze vraagt zich af of ze
met deze 7 speldjes de serie compleet heeft. Kan iemand haar
dat vertellen? Naast deze speldjes heeft ze nog 3 losse speldjes waaronder 1 van Burgers Dierenpark en een met een kindertekening van een leeuw.
Ook het beeldje wat
hiernaast op de foto staat is uitgegeven door het Wereld Natuur
Fonds. Het is een verzilverde tijger. Op de onderkant staat dat het
nummer 7 is van de serie verzilverde dieren van het Wereld Natuur
Fonds. Een korte zoektocht op internet leerde mij dat er zo ook een
figuur moet zijn met een lynx en een met een jaguar, maar die ontbreken nog in de verzameling van Chantal.
Verzamelbeurs
Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op
zondag 28 april 2013 naar de verzamelbeurs in Eerde, daar laat
Chantal Achterberg haar verzameling katachtigen zien. Als u nog iets
leuks hebt voor de verzameling van Chantal breng het dan voor haar
mee of neem contact met haar op via telefoonnummer 0416 – 651 122 of e-mail chantall-1991@live.nl.
Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant

