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KOFFIEMELKCUPDEKSELTJES
Wat een woord hè, koffiemelkcupdekseltjes! Leuk om galgje mee te spelen. Toch zijn er behoorlijk wat verzamelaars van en
onlangs is er nog een verzamelaarster van koffiemelkcupdekseltjes bijgekomen. Lenie Toelen-van der Doelen verzamelt nu
net iets meer dan 1 jaar koffiemelkcupdekseltjes. In 1 jaar tijd heeft ze er al ongeveer 10.000 bij elkaar verzameld. Het is dus
heel hard gegaan met haar verzameling. Ze heeft veel hulp ontvangen van medeverzamelaars, maar dat maakt het dan ook
juist zo leuk om koffiemelkcupdekseltjes te verzamelen, het contact met andere verzamelaars!

Begin
Lenie en haar man zijn al jaren fanatieke
verzamelaars die bijna iedere verzamelbeurs in Eerde aanwezig zijn. Op de foto
hierboven ziet u op de achtergrond haar
verzameling poezenbeeldjes en ze stond
ook al eerder in De Verzamelaar met
haar verzameling kaarten waar muziek
in zit, een van haar vele kaarten verzamelingen. Ook verzamelt ze Pokémonkaartjes en niet alleen voor haar kleinzoon, maar ook voor zichzelf. Haar man
verzamelt theezakjes, hij heeft er al een
boekenkast vol mee en met die verzameling begon ook de verzameling koffiemelkcupdekseltjes (verder afgekort
met kcd). Lenie kocht wel eens oude
flippomappen op rommelmarkten. Die
insteekbladen gebruikte ze dan voor de

labels van de theezakjes, maar die vielen er steeds weer uit, tot grote ergernis
van Lenie en haar man. Toen zij samen
met haar man in oktober 2008 de verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht bezocht,
kocht hij voor haar 5 zakjes met kcd. Hij
vond dat ze dan iets anders had als
theelabels om in de flippomappen te
stoppen, want dat werkte toch niet. Na
thuiskomst hebben de zakjes met kcd
nog een hele tijd op tafel gelegen voor
Lenie tijd had om er eens naar te kijken.
Ieder zakje bevatte ongeveer 250 kcd.
Ze zag al snel dat sommige kcd bij elkaar hoorden en waarschijnlijk uit een
serie kwamen. Die heeft ze met een
paperclip bij elkaar gedaan. Sommige
hadden erg mooie afbeeldingen die
Lenie sterk aanspraken.

Uitzoeken
Omdat ze eerst geen idee had hoe ze
moest beginnen is ze op bezoek gegaan
bij een andere verzamelaarster van kcd.
Ze kende mevrouw Scheepers uit Boxtel
al een tijdje. Die heeft haar uitgelegd dat
ze echt een catalogus erbij nodig heeft.
Van haar kon ze in het begin ook een
catalogus lenen. Later heeft Lenie alle
catalogussen tweedehands aangeschaft.
Nieuw zijn die boeken heel duur en
tweedehands waren ze goed aan te komen.
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Insteekbladen
Overigens gebruiken ook de kcd verzamelaars geen flippobladen om de kcd in
te steken. Tot nu toe worden meestal
muntenbladen gebruikt. Daarvan zijn de
vakjes net iets groter. Achter de kcd
wordt dan een kartonnetje gestoken zodat er aan de achterkant ook nog een
kcd kan worden ingestoken zonder
rommelig te worden. De meeste series
bestaan ook uit 30 tot 40 verschillende
motieven. Zo heeft Lenie tot nu toe ook
haar kcd opgeborgen, maar ze wil nu
overstappen op een nieuw systeem met
overzichtbladen die in A4 zichtmappen
kunnen worden opgeborgen. De dekseltjes worden dan met speciale lijm op het
blad geplakt. Ze heeft als voorbeeld op
de laatste beurs in Apeldoorn 1 blad gekregen, maar ze wil er zelf nog wat extra
informatie aan toe voegen.

Toch vindt Lenie de catalogussen niet
echt handig. Ze vindt het moeilijk om de
juiste series terug te vinden in de 7 dikke
boeken. Overigens staat er op de catalogus dat het een overzicht is van de kcd
uitgegeven tussen 1968 en 1994, maar
de eerste serie is van 1976.
Het verwerken
Er gaat nog heel wat werk aan vooraf
voor de kcd in het verzamelboek opgeborgen wordt. Allereerst moet het kcd
helemaal heel zijn voor het in een verzameling wordt opgenomen. Hoe herken
je dus een kcd verzamelaar in een café?
Die heeft een scherp mesje bij zich om
het koffiemelkcupje aan de onderkant
open te snijden zodat het dekseltje heel
blijft. De koffiemelk wordt dan via de onderkant in de koffie gedaan. Als het cupje aan het lipje wordt opengemaakt dan
scheurt het lipje vaak in. Eenmaal thuis
wordt het cupje aan de onderkant zo
dicht mogelijk bij het dekseltje afgesneden. Vervolgens wordt het dekseltje met
het randje in de wasbenzine gelegd. Afhankelijk van het soort dekseltje duurt
het 1 uur tot 1 dag voor het dekseltje los
is. Daarna wordt het dekseltje voorzichtig afgewassen om eventuele resten van
lijm, wasbenzine en koffiemelk eraf te
halen. Vervolgens wordt het dekseltje
voorzichtig zo glad mogelijk gestreken.

Sterke uitbreiding
Lenie heeft gemerkt dat andere verzamelaars veel compleet en dubbel hebben en dat zij dus goed verder geholpen
wordt met haar verzameling. Het lukt
ook best vaak om andere verzamelitems
te ruilen tegen kcd. Haar man heeft een
zeer grote verzameling theezakjes met
veel dubbelen en die kon ze heel goed
ruilen tegen kcd. Ook kreeg ze een
adres in Zwitserland waar ze naartoe
kon schrijven en toen kreeg ze een heleboel kcd gratis thuisgestuurd. Ook kon
ze een stapeltje telefoonkaarten heel
goed ruilen tegen kcd. Zo kreeg ze er tijdens de ruildag van 21 november 2009
in Apeldoorn ongeveer 100 series erbij
van 20 tot 30 verschillende kcd. Lenie
heeft dus nog veel uit te zoeken en bij te
werken. Ook als nieuw lid van de vereniging kreeg ze een grote zak met kcd.
Zo heeft ze in een jaar tijd al ongeveer
10.000 kcd bij elkaar verzameld.

Nog veel uit te zoeken en op te ruimen.
Variaties
De kcd worden over het algemeen ook
uitgesorteerd naar vorm. Er zijn dekseltjes die helemaal rond zijn en er zijn er
met een extra randje waar de koffiemelkcupjes aan elkaar hebben gezeten.
Voorlopig probeert Lenie alleen nog series compleet te maken, ongeacht hoe.
IVKD
Lenie is ook lid geworden van de Internationale Verzamelaarsvereniging van
KoffiemelkcupDekseltjes, de IVKD. Zij
organiseren ongeveer 6 keer per jaar
ruildagen en geven 3 tot 4 keer per jaar
een blaadje uit met daarin afbeeldingen
van de nieuwste kcd, het Dekseltje. Om
de Nederlandse ruildagen te mogen bezoeken moet je ook lid zijn
van de vereniging. Er zijn
ook ruildagen in België en
in Duitsland. De IVKD
heeft een website:
www.ivkd.tk. Er kan ook informatie worden aangevraagd bij de secretaresse
mevrouw L. Prüszner, telefoon: 075- 6170363 of email: f.pruszner@planet.nl.

Ieder beertje heeft iets anders in zijn handen. De serie
bestaat eigenlijk uit 10 cupjes.

De koffiemelkcupdekseltjes van Lenie
Toelen-van der Doelen zijn te bewonderen op de tentoonstelling van zondag 24
januari 2010 tijdens de verzamelbeurs in
Eerde. 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 Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com

