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VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Tijdens de verzamelbeurs van zondag 27 mei in Eerde laat Ton Verbakel uit Veghel zijn verzameling
politieauto’s zien. Het verzamelen zit bij Ton in het bloed. Zijn hele leven heeft hij al verzameld en ook zijn
broers en zussen hebben een verzameling. Ton heeft altijd bij de politie gewerkt. Zijn werk was ook zijn hobby
en hij heeft van alles op het gebied van politie verzameld. In september 2012 stelde hij al eens zijn verzameling
politiepetten en emblemen tentoon op de verzamelbeurs. Deze keer laat hij zijn verzameling politieauto’s zien.
Voor zijn werk bij de politie moest Ton regelmatig op reis. Vooral naar Amerika, maar ook diverse Aziatische
landen werden bezocht. Ongeveer 35 jaar geleden, toen hij weer eens op reis moest, vroeg een collega of Ton
voor hem een politieauto van dat land mee wou brengen. Dit was voor Ton de start van een nieuwe
verzameling. Hij dacht als ik dan een politieauto meebreng voor die collega dan kan ik er net zo goed ook een
voor mezelf meenemen. In de loop der jaren heeft hij ongeveer 450 politieauto’s bij elkaar verzameld. De
meeste zijn gewoon nieuw in de speelgoedwinkels gekocht, maar er is nooit mee gespeeld. Ze zitten nog in de
originele verpakking. Er zitten echter ook zeer bijzondere exemplaren in zijn verzameling.
Hij heeft bijvoorbeeld van alle
staten van Amerika een
politieauto. Iedere staat heeft zijn
eigen embleem op de auto staan.
De eerste keer dat hij naar
Amerika ging vond hij van 3
verschillende staten de politieauto
in de speelgoedwinkel. De keer
daarna waren het er weer 3, maar
wel weer andere dan de eerste
keer. Zo ging hij iedere keer weer
kijken tot hij alle staten compleet
had.
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Toen Ton begon bij de politie reden die in de
Volkswagen Kever. Bij de Rijkspolitie was de Kever
blauw en de gemeentepolitie reed in een witte Kever
(zoals op de foto). De Rijkspolitie reed in die tijd altijd
in Volkswagen, de Kever en de Transporter (de bus)
en later de Golf en de Jetta. Later kwam er de
regiopolitie. Bij een aanbesteding voor politieauto’s
was Volkswagen te laat met de offerte. De regiopolitie
had auto’s van diverse merken en modellen. Het lag er
maar aan welk merk de beste offerte aan een regio
had gemaakt. Den Haag reed toen in een Mercedes en
in Deurne, waar Ton in die tijd werkte, reden ze in een
DAF 55, omdat de baas van DAF daar woonde.
Ton kon eens een partij politieautootjes opkopen zoals
de 2 op de foto hiernaast . Vanaf die tijd nam hij altijd
een paar autootjes mee op zijn reizen als ruilmateriaal.
Hij heeft deze autootjes onder andere kunnen ruilen bij
een corps in Greenboro in Amerika wat zelf een
politieauto had uitgegeven als relatiegeschenk. Een
van de autootjes heeft een sirene. Als je op de auto
drukte ging de sirene af. Na al die jaren zijn de
batterijtjes leeg.

De politieautootjes zijn uit allerlei landen afkomstig. De
gele politieauto op de afbeelding hiernaast is een
Russische politieauto. Ook collega’s brachten van hun
vakantie autootjes mee voor Ton, die hij dan weer
vergoedde. In eerste instantie hield hij op de computer
een lijst bij van welke autootjes hij allemaal had en wat
ze gekost hadden.

Niet alle autootjes in zijn verzameling zijn schaalmodellen van echte politieauto’s
er zitten ook fantasiemodellen tussen met hele grote wielen of zoals hiernaast op
de foto een grote Donald Duck in een jeep. Dit autootje is van de rommelmarkt
afkomstig en hij heeft wel meer 2e hands autootjes, maar het grootste deel van
zijn verzameling is in nieuwstaat.
Toen hij nog werkte had Ton een wisselende tentoonstelling van zijn verzameling
op het werk staan. Ze hebben daar zelfs een keer gefilmd voor de regionale
televisie. Nu is hij al 12 jaar met pensioen en zijn verzameling staat opgeslagen in
dozen. Hij wil deze verzameling daarom wegdoen. Zijn verzameling politiepetten
en -uniformen heeft hij een aantal jaren geleden al weggedaan. Nu zijn de
politieautootjes te koop.
Verzamelbeurs
Als u meer van deze verzameling wilt zien of weten, kom dan op zondag 27 mei naar de verzamelbeurs in
Eerde. Daar laat Ton Verbakel zijn verzameling politieauto’s zien. Als u belangstelling heeft om deze
verzameling over te nemen kunt u contact opnemen met Ton via telefoonnummer 06 1313 3167 of e-mail
tonyverbakel@yahoo.com .
Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Zuid Nederland van De Verzamelaar

