
EUROBEURS 2000 
 
We beginnen maar even met het begin: de 
komende Eurobeurs vindt plaats op zaterdag 28 
oktober in Motel Eindhoven (v.d. Valk) , 
Aalsterweg 322 te Eindhoven. (A67/A2 afslag 33 
Waalre-Valkenswaard) 
Opening precies om 7.00 uur en geen minuut 
eerder. 
De toegang geldt ALLEEN voor diegenen die 
een tafel hebben gehuurd. 
Voor het publiek gaan de deuren om 10.00 uur 
open. 
Omstreeks 13.00 uur vindt er een veiling plaats 
(daarover straks meer) en om 15.00 uur gaan 
we inpakken. 
Alle aangeboden goederen dienen te zijn 
geprijsd, het liefst in meerdere valuta's. We 
hopen dat onze vriend Frank Kloek in navolging 
van vorige jaren de moeite neemt om een 
GRATIS stencil met actuele wisselkoersen te 
maken, dat bespaart iedereen een hoop 
rekenwerk. Neem in ieder geval een 
rekenmachientje mee en de laatste wissel-
koersen uit de krant. 
Hoe dan ook, de toekomstige invoering van de 
Euro zal e.e.a. wel wat eenvoudiger maken. 
 
DE VEILING 
 
We zijn er in het verleden ondanks veel moeite 
nooit in geslaagd een goede oplossing te vinden 
voor veilingen op onze beurzen. Uiteindelijk 
hebben onze Engelse vrienden ons op het 
goede spoor gezet. Het is nl. een goede 
gewoonte op Engelse beurzen dat iedere 
tafelhuurder iets van zijn aanbod gratis ter 
beschikking stelt aan de beursorganisator. Dit 
aanbod wordt dan geveild en de opbrengst zorgt 
ervoor dat de kosten van de beurs laag 
gehouden kunnen worden. Wij, van de VHV zijn 
er trots op dat wij voor een zeer laag bedrag 
(vergeleken met het buitenland) onze tafels 
kunnen aanbieden aan de verzamelaars. 

Op de komende Eurobeurs komen de 
veilingmeesters weer langs en we hopen dat u 
weer met gulle hand uw bijdrage wilt leveren. 
 
TIP 1 
 
U kunt op deze veiling van meer dan honderd 
items natuurlijk geen topstukken verwachten. 
Maar er zitten toch vaak heel interessante 
artikelen bij die voor weinig geld geveild worden. 
Omdat er geen bodemprijzen zijn blijven de 
prijzen laag. We raden daarom iedereen aan om 
voor de veiling een kijkje te nemen op de 
veilingtafel en ook om de veiling van dichtbij te 
volgen. 
U zult er beslist geen spijt van krijgen, dat 
garanderen wij u. 
 
TIP 2 
 
Wie zoals veel verzamelaars vrijdag al in het 
Motel is, moet eens de moeite nemen om 's 
avonds door de gangen van het Motel te lopen. 
De aanwezige Engelse en Amerikaanse 
deelnemers laten hun motelkamers openstaan 
voor "roomtrading". Dat wil zeggen dat zij hun 
spullen in de kamer uitgestald hebben, die 
bezichtigd en gekocht kunnen worden. 
 
CARTRADING IN EMPEL 
 
In Empel is ook iets dergelijks geboren. Voordat 
de zaal daar om 8 uur opengaat zijn al heel wat 
vroege verzamelaars met geopende 
kofferbakken druk aan het handelen. 
De volgende beurzen in Empel vallen op 21 april 
2001 en 20 april 2002. 
 
Reserveringen voor de Eurobeurs en Empel bij 
Herman Verswijveren. 
 

Iwan Garay 
 
 
 


