WINKELWAGENMUNTEN 18 SEPTEMBER
Dit keer exposeert de 47-jarige Carin van Kempen uit
's-Hertogenbosch haar verzameling
winkelwagenmunten. Carin verzamelt
winkelwagenmunten vanaf mei 2004 en is manager
in de huishouding. Eigenlijk is de verzamelwoede per
ongeluk ontstaan doordat zij via het internet aan het
zoeken was naar andere verzamelobjecten. Daarbij
zag zij voor het eerst het bestaan van
winkelwagenmunten (WWM). Nadat zij enkele
munten wist te verzamelen ontstond al snel de
behoefte om onder meer via het internet en
ruilbeurzen meerdere munten te verzamelen. Het
grote voordeel van munten is namelijk dat ze relatief
weinig plaats in beslag nemen, omdat er al
bestaande opbergsystemen voor zijn. Al snel bleek dat winkelwagenmunten verzamelen een
internationale aangelegenheid is, want er blijken WWM's te zijn in alle Europese landen, en soms
daarbuiten. Momenteel blijken er ongeveer 8500 WWM's in omloop te zijn, en dat aantal neemt nog
steeds toe omdat bedrijven ontdekken dat het leuk reclame materiaal is. Inmiddels is de verzameling
van Carin uitgegroeid tot ongeveer 1850 WWM's. Bij zo'n aantal is het bijna niet meer uit elkaar te
houden welke munten je wel/niet hebt, vandaar dat zij haar muntenverzameling registreert in een
database computerprogramma. Als gevolg daarvan was het ook mogelijk een eigen internetsite op te
zetten waarop WWM's te zien zijn. Het internetadres is: www.winkelwagenmunten.nl
Ook worden via de site WWM's te ruil en te koop
aangeboden. Door het regelmatig bezoeken van
diverse beurzen ontmoette zij medeverzamelaars en
dat bleek een vrij hechte groep. Zo heeft zij niet alleen
door het verzamelen van WWM's diverse
winkelwagenmunten verzameld, maar heeft tevens
ook een leuke groep enthousiaste medeverzamelaars
als nieuwe kennissenkring opgedaan. Ook
verzamelaars in het buitenland behoren inmiddels via leuke emailcontacten - tot de kennissenkring. In de
maand februari 2005 kwam er landelijk meer
bekendheid door een aantal publicaties in kranten en
op TV. Volgens de media was het verzamelen van
WWM's inmiddels een rage. Die rage werd bevestigd door veelvuldige internetbezoeken op de site en
diverse contacten met media die een interview wilde afnemen. Er zijn mooie en minder mooie
winkelwagenmunten. Ook de grootte en dikte is per land nogal verschillend. Eigenlijk verzamel je alléén
de metalen munten want de bijbehorende sleutelhanger past toch niet in het verzamelalbum. De
meeste verzamelaars mijden plastic munten, en de sleutelhangers worden terzijde gelegd. De
winkelwagenmunt van CEASAR met als afbeelding het hondenras dat thuis bij haar rondloopt, is bij
Carin veruit favoriet. Natuurlijk heb ik als verwoed verzamelaar een vurige wens, namelijk het uitgeven
van een eigen winkelwagenmunt. In het ontwerp moest natuurlijk een dominante plaats worden
ingenomen door de Westhighland White Terriër, de viervoeter die al 12½ jaar allerlei verzamel passies
van haar bazin moest doorstaan. Na lang wikken en wegen kon een Duitse producent de gewenste
munt produceren. De oplage was echter - mede vanwege de kosten - zeer beperkt, waardoor de munt
slechts verzonden is binnen haar kennissenkring.

