
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Duizenden stokken speelkaarten 
 

Op zondag 28 juni 2009 laat Theo van Beekveld uit Heeswijk-Dinther zijn verzameling speelkaarten zien aan de bezoekers 
van de verzamelbeurs in Eerde. Hoewel hij pas 5 jaar geleden serieus is begonnen met het verzamelen van speelkaarten, 
heeft hij inmiddels toch al zo’n 3.400 verschillende stokken bij elkaar verzameld. 

 
 
Begin 
Altijd al heeft hij de stokken kaarten die 
hij kreeg, of ergens tegenkwam, be-
waard. Hij had al zo’n 500 stokken bij el-
kaar verzameld in de loop der jaren. Hij 
had er ook enkele dubbele stokken bij 
zitten. In zorgcentrum Bernezorg, waar 
zijn moeder verbleef, sprak hij eens met 
een vrijwilliger over zijn verzameling. Die 
vrijwilliger vertelde dat hij zelf ook speel-
kaarten verzamelde en nodigde Theo uit 
om eens bij hem te komen kijken, en rui-
len. Er ging een tijdje overheen voor de 
gelegenheid er was om een kijkje te 
gaan nemen, maar toen Theo bij die 
vrijwilliger op bezoek kwam, vroeg die of 
Theo zijn hele verzameling mee wou 
nemen. Hij stopte met het verzamelen 
van speelkaarten en wou er vanaf. Theo 
kreeg er toen in een keer 800 stokken 
bij. Zijn verzameling was meer dan ver-
dubbeld.  

 
Ruilen 
Weer een tijdje later kwam Theo op-
nieuw in contact met iemand die speel-
kaarten had verzameld, maar wou stop-
pen met zijn verzameling. Theo kon de 
hele verzameling voor een zacht prijsje 
overnemen en zo groeide de verzame-
ling van Theo in korte tijd explosief. Nu 
heeft hij alleen al 500 stokken dubbel om 
te ruilen tegen andere stokken. 
De laatste tijd bezoekt Theo dan ook 
steeds vaker verzamelbeurzen op zoek 
naar een uitbreiding van zijn verzame-
ling en om zijn dubbele stokken te ruilen. 
Zijn dochter Lieneke had haar verzame-
ling Jip en Janneke al eens tentoonge-
steld op de verzamelbeurs in Eerde en 
hij vroeg spontaan of hij ook zijn verza-
meling speelkaarten eens tentoon mocht 
stellen op de verzamelbeurs. Dat horen 
wij natuurlijk graag, dus een afspraak 
was snel gemaakt. 

 
Catalogus  
Theo heeft geen boeken of catalogus 
over speelkaarten. Om bij te houden 
welke kaarten hij heeft, heeft hij zelf zijn 
catalogus gemaakt. Van iedere stok 
kaarten heeft hij 1 kaart in 5 grote map-
pen gestoken. 
 

 

Hiervoor gebruikt hij bij voorkeur de 
bridgekaart, of soms zit er ook een kaart 
met extra informatie over de uitgifte van 
een kaartspel in de stok dan gebruikt hij 
die.  
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Als die er allebei niet meer inzitten dan 
neemt hij een joker of een hartenaas. Er 
zijn veel verzamelaars van jokers. Daar-
om ontbreken die kaarten vaak in stok-
ken. Voor de verzameling van Theo 
maakt dat niet zoveel uit. Hij vindt het 
natuurlijk wel leuker als de stok hele-
maal compleet is. Een tijdje terug is hij in 
België naar een speciale kaartenbeurs 
geweest. Die wordt daar iedere 5e zon-
dag van de maand gehouden. Daar 
heeft hij nog 80 tot 100 stokken kunnen 
ruilen. Bij veel van die stokken was de 
joker er jammer genoeg uit.  
 
Opbergen 
Een paar jaar geleden heeft Theo zijn 
huis ingrijpend gerenoveerd. Hij woont in 
een heel stijlvol oud huis. Na de renova-
tie heeft hij ook mooie vitrinekasten voor 
zijn verzameling kaarten opgehangen. 
Hij begon met 9 kastjes. Twee hangen 
er in het trapgat met zijn mooiste stok-
ken kaarten erin en 7 staan er in de 
gang. Die kastjes raken toch al behoor-
lijk vol. Daarom hangen er nu ook al 2 in 
de logeerkamer. De meeste stokken 
staan hierin op alfabet gesorteerd, zodat 
hij ze gemakkelijk weer terug kan vin-
den. De stokken staan wel diverse rijen 
dik.  
 

 
 
James Bond / 007 
Naast dat Theo fanatiek kaarten verza-
melt, is hij ook een fan van James Bond. 
Hij heeft alle films die op video of dvd 
zijn uitgebracht en hij heeft er diverse 
boeken van. Zijn favoriete stokken zijn 
dan ook de James Bond stokken. Hij 
heeft hier 8 verschillende soorten van. 
De onderste 2 stokken van Casino 
Royale zijn bijna hetzelfde, alleen de 
rechtse stok is voorzien van Heineken 
reclame. De 2 linkse 007 stokken in rood 
en blauw hebben als thema de 21 eerste 
James Bond films, met op de kaarten 
scènes uit de films. Ook van de laatste 
James Bond film Quantum of Solace 
heeft hij al een stok. Van Casino Royale 
heeft hij wel de stok kaarten, maar he-
laas ontbreekt daarbij het doosje, daar-
om heeft hij de kaarten in plastic folie 
gewikkeld. Omdat deze stok zo favoriet 
was, wou hij hem toch graag hebben. Hij 
hoopt ze alleen nog eens tegen te ko-
men met het doosje erbij.  

 
Hieronder op het plaatje staan alle ac-
teurs die de rol van James Bond vertolkt 
hebben. De kaarten vertellen op deze 
manier een hele geschiedenis. 
 

 
Vakantie 
Een paar dagen na ons gesprek ging 
Theo een weekje met vakantie naar Cy-
prus. Daar was hij nog nooit geweest en 
hij had er ook nog geen speelkaarten 
van. Vorig jaar is hij met vakantie naar 
Italië geweest. Waar hij toen overal ge-
weest is en wat hij gezien heeft kunt u 
hieronder zien. Een mooie souvenir aan 
een prachtige vakantie. 
 

U kunt nu vast wel bedenken wat Theo 
tijdens zijn weekje vakantie in Cyprus 
gaat doen. Overigens gaat hij niet alleen 
zelf tijdens de vakantie op zoek naar 
speelkaarten. Hij weet ook kennissen die 
in een ver land op vakantie gaan zover 
te krijgen om voor hem op zoek te gaan 
naar speelkaarten. Een kennis bracht 
voor hem 2 stokken kaarten mee uit Du-
bai en nog 1 van Jeruzalem en 1 van het 
Kruger Park.  
 
Diverse soorten en vormen 
Hoewel het grootste deel van de verza-
meling van Theo reclamestokken zijn, 
waarop de naam van een bedrijf op de 
rugzijde staat, heeft Theo ook een flink 
aantal bijzondere stokken. De laatste ja-
ren kom je op rommelmarkten steeds 
vaker stokken kaarten tegen die zeer 
lang en smal van vorm zijn, zoals katten-
tongen koekjes. De kaarten zitten dan in 
een kunststof koker. Zoals hieronder op 
de foto. De linkse stok is van de film 
Shrek 3, die is weggeven bij waspoeder. 
 

 

Er zitten ook ronde stokken kaarten in 
de verzameling van Theo, de kleinste 
stok is ongeveer 1,5 cm groot en de 
grootste stok heeft ongeveer A5-
formaat.  
Naast alle stokken kaarten kan Theo de 
verleiding ook niet weerstaan als hij op 
een rommelmarkt gebruiksvoorwerpen 
tegenkomt met kaartsymbolen. 

 
De verzamelbeurs 
De stokken kaarten van Theo van Beek-
veld zijn te bewonderen op de tentoon-
stelling van zondag 28 juni 2009 tijdens 
de verzamelbeurs in Eerde. Op de ver-
zamelbeurs in Eerde kan van alles ver-
zameld en geruild worden. Het is voor 
iedere verzamelaar de moeite waard om 
eens een kijkje te komen nemen.  
 
door Hannie van Duynhoven 
secr. van de afdeling Oost-Brabant 
verzamelbeurseerde@hotmail.com 


