VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Pokémon

Wout van Abeelen komt al heel wat jaartjes als het even kan op de 4e zondag van de maand naar de
verzamelbeurs in Eerde. Hij vindt dat de verzamelbeurs al heel wat voor hem gedaan en betekend
heeft en daarom vond hij het tijd worden om eens iets terug te doen voor de verzamelbeurs. Omdat
het niet meevalt om na 93 Verzamelaars van de maand toch steeds weer iemand te vinden die zijn
verzameling tentoon wil stellen, stelde hij voor om zijn verzameling eens tentoon te stellen. Hoewel
hij het zelf nog niet zoveel voor vindt stellen, denk ik dat het best zal lukken om er een mooie tentoonstelling van te maken. Waarschijnlijk gaat het door de publiciteit ook nog lukken om op zondag
23 december 2012 wat andere Pokémonverzamelaars naar de beurs te lokken.
Het begin
Toen zijn zoon nog heel klein was kreeg hij voor Sinterklaas vaak al een voetbalalbum en kaartjes van All
Stars in zijn schoen. Zijn zoontje kende al snel alle voetbalspelers bij naam en hij wist precies welke kaartjes
hij nog miste. Toch vond hij de All Stars albums al snel niet leuk meer, want zijn vriendjes hadden Pokémonkaarten en die konden samen ruilen. Dus hij wou ook Pokémonkaarten. Inmiddels is de zoon van Wout al 14
jaar en hij heeft geen interesse meer in beide verzamelingen. Voor Wout was dat een reden om de verzamelingen van zijn zoon over te nemen. Wout vindt het leuk om verder te gaan met de verzamelingen en hoopt
dat zijn zoon het ooit weer eens van hem over gaat nemen. Overigens heeft Wout nog nooit Pokémonkaartjes in de winkel gekocht. Hij vindt het veel leuker om de kaartjes op rommelmarkten bij elkaar te scharrelen.
Koninginnedag vindt hij bijna niet leuk meer, zoveel Pokémonkaartjes als er dan te koop zijn, voor bijna niets.
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