
EUROBEURS 2001 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat onze VHV een 
bewogen jaar achter de rug heeft. Reden 
waarom wij in het voorjaar 2001 in Empel een 
opiniepeiling onder onze leden hebben 
gehouden, om vast te stellen welke koers wij 
met de VHV moeten varen. 
 
Daar het overgrote deel van de leden het ruim 
eens was met het gevoerde beleid (zie clubblad 
nr. 16) hebben wij met vernieuwde moed onze 
schouders onder de VHV gezet. 
Met als resultaat dat wij de ZESDE 
EUROBEURS weer hebben georganiseerd 
waar wij onze vrienden uit België, Duitsland, 
Frankrijk, USA, Engeland, Italië en Zwitserland 
konden verwelkomen in een uiterst gezellige 
sfeer. 
Wij hebben enige verbeteringen in de 
organisatie aangebracht. 
 
* Links achter in de zaal de omlaag lopende 
nooduitgang open, zodat men met karretjes en 
steekwagen naar binnen kan. Na gebruik s.v.p. 
de deur dicht, wegens tocht en warmteverlies. 
 
* In 2002 zullen we proberen enkele bagage-
wagentjes van het hotel ter beschikking te 
krijgen. 
 
* VHV-leden die geen tafel gehuurd hadden, 
konden al vanaf negen uur de zaal in, terwijl 
overige bezoekers pas om tien uur toegang 
hadden. Kun je snel effe de krenten uit de pap 
vissen… 
 
* Nieuw was ook de mogelijkheid om items te 
laten taxeren en determineren. De volgende 
verzamelexperts werkten daaraan mee: 
 Philipe Sossong - Yvan Bonnevalle - Jean-Noël 
Bohn - Bernard Caminade - Keith Elliot - Neil 
Freeman - Dennis Roberts - Luc de Medts - 
Charles en Pichy Etcheverry - Adrie Mouthaan - 
Herman Verswijveren en Willem Cupedo. 

* Van deze mogelijkheid is druk gebruik 
gemaakt en heeft ook nog enige nieuwe leden 
opgeleverd! 
 
We waren vereerd met de aanwezigheid van 
Dennis Roberts, vice-president van onze 
Amerikaanse zusterorganisatie ORCA. Ondanks 
de ellende van 11 september durfde Dennis de 
trip naar Eindhoven wel aan, daarbij vergezeld 
door vrouw en dochter. Bravo, Dennis, en dank 
voor je lovende woorden over de VHV! 
 
Rondvraag onder de standhouders gaf aan dat 
de meesten zeer tevreden waren over de beurs. 
Yvan Bonnevalle, die veel fraai Engels materiaal 
aanbood, had duidelijk minder concurrentie van 
de Engelse handelaren en deed goede zaken. 
 
Arie Saueressig trok veel kopers vanwege een 
royaal aanbod oude tot zeer oude ABU reels en 
molens. Arie, hoe speel je het elke keer weer 
klaar om met zoveel ABU materiaal te verschij-
nen? 
 
De volgende EUROBEURS op 26 oktober 2002 
kent geen gehannes meer met vreemde valuta, 
omdat een groot deel van Europa dan al ruime 
ervaring heeft met het betalen in euro's. 
Denk er dus aan, ook al op 20 april in Empel, uw 
zaken aan te bieden in euro's. Enne ... naar 
boven afronden is niet de bedoeling! 
 
En nu we het toch over euro's hebben. 
De tafelhuur in Empel bedraagt 6 euro en voor 
de contributie 2002 mag u 13 euro lappen bij 
Babs Verswijveren, die, zoals altijd al, meteen 
tegenover de ingang klaar zit met geldkist(je) en 
kwitantie. 
Niet vergeten even bij haar wat van die euro's 
op tafel te leggen. 
Waarvoor onze dank! 
 

Iwan Garay 
 
 


