
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

 
Tijdens de verzamelbeurs die op zondag 29 februari 2004 in Eerde wordt gehouden zal Vicky haar verzameling Pokémon laten zien 
aan de bezoekers.Je moet ze allemaal vangen! Dit geldt zeker voor de 15-jarige Vicky, want zij verzamelt alles van Pokémon. Haar 
verzameling omvat al enkele honderden items, maar zij wil daar nog graag een heleboel aan toevoegen. Het is een zeer uiteenlo-
pende verzameling; van koekwikkels en stickers tot Pokémonkaarten en figuurtjes. 
 

 
 
In 1996 bracht Nintendo een nieuw spel-
letje uit voor de gameboy, Pokémon. Dit 
spel was een groot succes. Twee jaar 
later werden er al tekenfilmseries van 
uitgezonden op tv en er werden voor het 
eerst verzamelkaartjes uitgegeven in het 
Engels en al snel ook in een heleboel 
andere talen. Voor de meeste kinderen 
was de rage al snel weer voorbij, maar 
voor Vicky werd het toen alleen maar 
leuker. Een heleboel kinderen verkoch-
ten hun Pokémonspulletjes voor weinig 
geld op de rommelmarkten en Vicky 
nam ze graag van hen over. Op de ruil-
beurzen ruilde ze de Pokémonkaarten 
en stickers.  
 

Een heleboel verzamelaars hebben het 
allang opgegeven om de verschillende 
Pokémonkaarten uit elkaar te houden. 
Vicky heeft ook nog wel eens moeite om 
alle ontwikkelingen bij te houden. De 
meeste series kun je uit elkaar houden 
door het tekentje en het aantal kaarten. 
De kaarten zijn allemaal rechtsonder in 
de hoek genummerd. Het 1e nummer is 
het nummer van het kaartje, het 2e 
nummer is uit hoeveel kaartjes de serie 
bestaat. Er zijn ook nog een aantal 
Promo kaartjes, maar hoeveel is onbe-
kend. 
 
tekentje naam aantal
- Basisset 102

 Jungle 64

 Fossil 62

 Team Rocket 82

 Gym Heroes 132

 Gym Challenge 132
 

 Neo 1 Destiny 111

 Neo 2 Discovery 75

 Neo 3 
Revelation  

64

 Neo 4 105

 Legendary 110

 Expedition 165

 Aquapolis 147

 Skyridge 144

 Ex Ruby & 
Sapphire 

109

 Ex Sandstorm 100

 Ex Dragon 97

 
Magma Aqua 95

 totaal 1801
 
Behalve de officiële kaartjes van Nin-
tendo spaart Vicky ook de kaartjes van 
Topps (TV-animation) en de stickerkaar-
ten van Dunkin’ Boomer.  
 
In het begin waren er 150 verschillende 
Pokémonfiguurtjes. In Pokémon “De 
Film” neemt Mewtwo het op tegen Mew. 
Mewtwo is Pokémon nummer 151. Later 
werd het aantal Pokémon figuurtjes uit-
gebreid naar 250. Tomy bracht van alle 
figuurtjes een klein kunststof figuurtje 
uit. Van deze ongeveer 4,5 centimeter 
hoge figuurtjes heeft Vicky er zo’n 60 
verschillende en nog een aantal dubbe-
len. 
 

Diverse bedrijven speelden met 
hun acties in op de Pokémon ra-
ge. Zo had Dunkin’ Pokémon stic-
kers om de kauwgum (hier ont-
breken er nog een paar in de ver-
zameling van Vicky). Smiths chips 
had diverse series flippo’s (com-
pleet). Super de Boer bracht de 
Pokémon munten op de markt 
(compleet) en Lu bedrukte zijn 
chocoladewafelwikkels met Po-
kémon. Behalve deze wat grotere 
verzamelingen verzamelt Vicky 
dus echt alles van Pokémon; van 
stickers tot speelgoed, van blikken 
tot bekers. De kleine dingetjes 
koopt ze van haar zakgeld of krijgt 
of ruilt ze op de verzamelbeurs in 
Eerde. Als ze iets heel erg leuk 
vindt wat iets duurder is dan wil 
haar moeder het wel eens voor 
haar kopen en wegzetten tot haar 
verjaardag of voor een goed rap-
port.  
 
Op de verzamelbeurs in Eerde zal 
ze ook volop ruilmateriaal bij heb-
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ben. De ruilbeurs wordt gehouden op 
zondag 29 februari 2004 van 09.30 tot 
12.00 uur in gemeenschapshuis ‘De 
Brink’ aan het Sint Antoniusplein 7 in 
Eerde.  

U kunt er van alles ruilen, niet alleen  
Pokémon maar ook postzegels, ansicht-
kaarten, theezakjes, luciferdoosjes, 
markclips, Beyblades en waarschijnlijk 
ook al de helemaal nieuwe Chaps. 

Als u meer wilt weten over de verzame-
ling van Vicky kunt u een e-mail sturen 
naar verzamelbeurseerde@hotmail.com 
 
 
 

 
 


