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De Expobox 
 
Op de afgelopen Eurobeurs was de Expobox 
terug van weggeweest dank zij de 
medewerking van onze Italiaanse vriend 
Claudio die spontaan reageerde op onze 
oproep aan verzamelaars om hun 
kroonjuwelen te showen aan de collega-
verzamelaars. 
 

 
Telkens maar een klein deeltje van de 
gigantische verzameling 

 
Alleen... Claudio pakte de zaken zo groots aan 
dat hij aan onze eigen Eurobox die plaats biedt 
aan negen werpmolens niet genoeg had en 
zelf met een supergrote glazen kast op kwam 
draven. In die kast werden een veertigtal fraaie 
antieke Italiaanse juweeltjes geplaatst die zeer 
veel aandacht trokken. Met grote regelmaat 
moest Claudio de kast openen en dan gingen 
de molens van hand tot hand voorzien van het 
deskundige commentaar van de trotse 
eigenaar. 
Het was vermakelijk om te horen dat de 
taalbarrière nauwelijks bestaat in verzame-
laarskringen want we hoorden als 
geamuseerde toehoorder soms wel in vier 
talen tegelijk het commentaar op de getoonde 
werpmolens. 

We werden er in ieder geval nogmaals van 
overtuigd dat het bestaan van de Eurobox echt 
in een behoefte voorziet. 
 

 
Waarop wachten jullie nog? 

 
We moeten echter nog wel onze 
medeverzamelaars nog warm  zien te krijgen 
om aan het vullen van de Eurobox mee te 
werken. Want wat we tot nu toe in de Eurobox 
te zien hebben gekregen is werkelijk van 
uitzonderlijke klasse geweest. We hebben 
verzamelobjecten gezien die we anders nooit 
van ons verzamelleven onder ogen zouden 
hebben gekregen. 
We blijven dus ons best doen op op deze voet 
door te gaan.  
Voor de komende Eurobeurs gaan we 
proberen om onze Zwitserse vriend Peppi 
Planzer zover te krijgen dat hij zijn oude 
Staro's gaat showen.  
En... wie zich geroepen voelt om ook  zijn  
pronkstukken te laten zien aan zijn 
medeverzamelaars wordt vriendelijk verzocht 
zich te melden bij het bestuur. U krijgt dan een 
gratis tafel toegewezen voor de Expobox. 
 

Iwan Garay 
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