
 
 

De EUROBEURS 2002 
 
 
Door de organisatoren werd met enige 
spanning uitgekeken naar de zevende 
EUROBEURS. Waar we voor de vorige beurs 
slechts zeventig tafels geboekt hadden en een 
gedeelte van het beschikbare zalencomplex 
moesten annuleren stonden we nu in 
onzekerheid hoe de inschrijvingen zouden 
verlopen. Dat het Engelse contingent aanwezig 
zou zijn scheelde natuurlijk een slok op een 
borrel, want die groep was in het verleden altijd 
goed voor ongeveer 25 tafels. Bovendien is het 
Engelse aanbod ook een belangrijk gegeven 
voor de andere buitenlandse bezoekers, die uit 
zijn op zeldzame (en duurdere) items die 
aangeboden worden. 
 
Een opvallende groep waren de drie Italianen 
die zoveel kochten dat er in de toekomst door 
veel tafelhuurders een rode loper voor hen 
uitgelegd zal worden … Maar hoe dan ook, 
deze zevende EUROBEURS was een groot 
succes. We konden met enig pas en meetwerk 
160 tafels plaatsen, waarvan er 155 verhuurd 
waren; een nieuw record. Ondanks dat grote 
aantal tafels hadden we er voor gezorgd dat er 
voldoende loopruimte over bleef voor het 
publiek. Nog nooit tevoren bezochten zovelen 
onze beurs, waarschijnlijk dankzij een zeer 
intensieve promotiecampagne in de landelijke 
en plaatselijke pers. In drie verschillende dag- 
en weekbladen in de regio Brabant verschenen 
er uitgebreide voorbeschouwingen met foto’s 
voor de EUROBEURS en ook radio Brabant 
kwam met een interview met onze secretaris. 
Zelfs kwam een dagblad de maandag na de 
beurs met een kwart pagina foto plus 
nabeschouwing. Ook op het internet heeft 
onze webmaster Luc stevig de aandacht 
getrokken d.m.v. onze eigen website en een 
ingang op de eBay-website, waar men kon 
bieden voor een toegangsbewijs voor de 
EUROBEURS!!! 
 
Voor de veiling hadden de tafelhuurders met 
royale hand gegeven en de veiling zelf had 
een zeer geanimeerd verloop waaraan vooral 

de binnenlopende bezoekers hebben 
deelgenomen. Wie weet is er bij degenen die 
voor een peulenschil wat spullen op de kop 
hebben getikt, de bacil van het verzamelen 
binnengeslopen. Deze veiling organiseren kost 
veel inspanning, maar dat hebben we er graag 
voor over. Bij wijze van uitzondering hadden 
we enige items met een limietprijs 
aangeboden; dat doen we niet meer 
aangezien gebleken is dat deze goederen dan 
onverkoopbaar zijn. 
 
We hadden dit jaar het tijdstip van inruimen 
van 7 uur verplaatst naar 8 uur, maar omdat er 
verzuimd was om de deuren te sluiten, waren 
er al vele vroege vogels te vroeg bezig. In de 
toekomst blijft de zaal gegarandeerd tot 8 uur 
dicht; u kunt dus rustig ontbijten en iets langer 
slapen. Diverse tafelhuurders die vroeg 
geboekt hadden, ondervonden veel moeite om 
kamers in het hotel te boeken. Het bestuur zal 
in de toekomst een aantal kamers reserveren. 
Mocht het u dus niet lukken een kamer te 
boeken, neem dan even contact op met onze 
secretaris. 
 
Het nieuwigheidje, de EXPOBOX, was een 
groot succes. Elders in dit blad komen we daar 
nader op terug. Om alvast in uw agenda te 
noteren: de EUROBEURS 2003 vindt plaats op 
zaterdag 25 oktober. Tafelprijs: € 25,00. 
 
Mitteilung: Nächste EUROBÖRSE am 25. 
October 2003. Tischpreis: € 25,00 p/St.. 
Einraumen erst ab 08.00 Uhr!!! 
 
Message: Next EUROSHOW on Octobre, 
25th, 2003. Table-rent: € 25.00 each. Room 
opens at 08.00 a.m.. 
 
Tot besluit een tip voor 2003: boek op tijd, 
want vol = vol. 
 
 

Iwan Garay 
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