
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Lledo voertuigen op verzamelbeurs 
 
Op zondag 23 mei 2004 organiseert de afdeling Oost-Brabant van “De Verzamelaar” een ruilbeurs voor allerlei verzamelin-
gen. Tijdens deze verzamelbeurs laat de heer Hurkens uit Nuland zijn verzameling miniatuur auto’s van het merk Lledo zien.  
 

 

Begin 
Ongeveer 2 jaar geleden is hij met deze 
verzameling begonnen, voor die tijd was 
hij met treinen bezig. Hij was op zoek 
naar auto’s en vrachtwagens voor bij 
zijn trein toen hij een Lledo vrachtwagen 
tegenkwam op een rommelmarkt. Hij 
was er direct weg van. Toen hij uit ging 
zoeken waar de auto vandaan kwam, 
kwam hij erachter dat er enorm veel va-
riatie in modellen, kleuren en opdruk 
gemaakt zijn en hij besloot er zoveel 
mogelijk te verzamelen.  
 
Lledo Days Gone 
Het merk Lledo uit de serie Days Gone 
geeft een goed beeld van de voertuigen 
uit de periode 1920 tot 1960. Lledo heeft 
auto’s op schaal 1:76 gemaakt van veel 
bekende Amerikaanse en Engelse mer-
ken uit die periode. Ook heeft Lledo veel 
vrachtwagens en bedrijfswagens ge-
maakt voor promotie doeleinden. De 
heer Hurkens kan zijn verzameling nog 
regelmatig uitbreiden door ruilen. Het 
leukst vindt hij dat hij nog eens wat 
vrachtwagentjes voor zijn verzameling 

kreeg van collega’s die ze nog op zolder 
hadden liggen. Zijn verzameling is zeer 
uitgebreid en veelzijdig van een boeren-
kar met paard en stoomwals tot vracht-
wagens.  
 
Super De Boer 
De heer Hurkens vertelde ook dat Super 
De Boer een serie miniatuurautootjes 
van Lledo heeft uitgegeven. Volgens de 
heer Hurkens moet het ongeveer 10 jaar 
geleden zijn dat die autootjes bij Super 
De Boer te krijgen waren, maar het pre-
cieze jaartal weet hij niet meer. Door de 
verzamelbeurs en de publiciteit er 
 

omheen is de heer Hurkens erin ge-
slaagd zijn verzameling Super De Boer 
autootjes compleet te krijgen. De com-
plete serie bestaat uit 38 au-
tootjes,allemaal met reclame van su-
permarktartikelen. Er zijn onder andere 
autootjes van Chocomel, Milka, Mars, 
Knorr, Iglo, Honig, Bavaria, Grolsch, 
Biotex, Ariel, Fleuril, Omo en Silan. Op 
de foto hieronder staan een aantal van 
die autootjes in de originele verpakking.  
 
door Hannie van Duynhoven,  
secr. van de afd. Oost-Brabant 
 


