VINYL MODEL AUTO´S 17 november
Dit keer duikt René Surminski uit Veghel in
zijn verzameling Vinyl model auto’s. René
begon met verzamelen toen hij 3 oude vinyl
auto’s aan zijn toen 2 jarige zoon David gaf.
Eerst werd het merk Tomte uit Noorwegen
verzameld omdat Tomte qua afwerking en
detaillering hét merk is om te verzamelen.
Het eerste doel werd alle 36 modellen te
pakken te krijgen, daarna alle modellen in de
5 kleuren. Nu heeft René 200 verschillende
Tomte’s. René is blij met vondsten op
verzamelbeurzen. Andere merken zijn
Vinylline en Stelco met de vele leuke kleuren,
Galanite en Norddeutsche Plastic KG. Op
een rommelmarkt vond René een doos vol
met nog ingepakte huisjes en kerken van
Vinylline. Deze doos werd rap aangekocht.
En zo breidde de verzameling zich uit met
dieren, huizen en andere vinyl artikelen van
de door René verzamelde merken. NP is een
merk waar René graag naar kijkt door de
verschillende modellen, kleuren en wielen.
Opvallend is dat bijna alle Europese merken voor 1980 gestopt zijn met de productie.
René denkt dat dit komt door de strengere eisen die aan kinderspeelgoed werden
gesteld: “de wielen kunnen er af en ingeslikt worden”. Een aantal merken probeerde te
overleven door zogenaamde dikke wielen te monteren. Met de dikke wielen is het vele
verzamelaars niet leuk meer omdat de auto modellen er als speelgoed uit gaan zien.
René verzamelt echter de speelgoed
modellen ook en in 2012 kocht René
nog een nieuw vinyl auto in
Denemarken. Tot zijn grote verbazing
vond hij ook in Veghel nog een
nieuwe Galanite, alhoewel deze nu in
hard plastic gemaakt worden en niet
uit het soepele vinyl. Andere
fabrikanten verkochten hun mallen
aan Hong Kong en Taiwan. Ook deze
modellen uit Azië verzamelt René. Na
12,5
jaar
verzamelen,
vele
internationale contacten en een leuke
groep Nederlandse verzamelaars die
regelmatig bij elkaar komen en een
website hebben:“www.oudennieuwarchief.nl/index54.html” toont René zijn 1000 stuks
verzameling nu voor het eerst aan het publiek. Zover bekent de grootste verzameling van
vinyl auto’s in Nederland.

