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p2 Ω Wanneer kan ik met pensioen?
Bij PMA is er een verschillende pensioenleeftijd voor
apotheekmedewerkers geboren vóór en vanaf 1950.
Voor de eerste mensen uit die laatste groep komt het
pensioen nu in zicht. Wanneer kun je nou eigenlijk met
pensioen? En valt er dan nog wat te kiezen?

p3 Ω Pensioenfondsen onder vuur

p4 Ω Champagne

De financiële positie van de pensioenfondsen staat de
laatste maanden zwaar onder druk. Hoe komt dat en
wat moeten we ervan denken? We vroegen het aan
Marcellino Kropman, directeur van PMA.

Ze drinkt het niet elke dag, en toch heeft ze er haar
hobby van gemaakt: champagne. Of om preciezer te
zijn: champagnecapsules. Net-gepensioneerd apotheekmedewerkster Mirza Swaneveld vertelt het verhaal achter
een onalledaagse hobby.

PMA en de pensioencrisis
De laatste weken zijn de pensioenfondsen
volop in het nieuws. De aanleiding is
helaas negatief: de financiële positie van
de fondsen is sterk achteruitgegaan. Er is
bekend gemaakt dat een aantal pensioenfondsen zozeer in nood verkeert dat ze
volgend jaar waarschijnlijk de pensioenen
moeten verlagen. Dat is een maatregel die
zelden eerder vertoond is. Uw pensioenfonds PMA behoort niet tot die fondsen.
Het verlagen van uw pensioen is bij PMA
op dit moment niet aan de orde.
PMA begon het jaar nog met een dekkingsgraad van bijna 130%. Daarmee waren
onze buffers zelfs groot genoeg om de
pensioenen met 3,25% te verhogen. Dat
was een volledige indexatie. Maar dit jaar
heeft ook PMA de financiële positie zien
verslechteren. Dat komt met name
doordat de rente scherp gedaald is. Bij een
lage rente worden pensioenfondsen op
papier armer. Eind juli bedroeg onze
dekkingsgraad ongeveer 117%. In augustus
is de rente vervolgens naar een historisch
laagterecord weggezakt. Daardoor is ook

Aan de telefoon met...
Jolanda Vermeulen

de dekkingsgraad van PMA in de gevarenzone terechtgekomen. Deze schommelde
de afgelopen weken rond de 105%, en dat
is wat de overheid ziet als de minimaal
vereiste dekkingsgraad. Of hiermee het
dieptepunt van de crisis bereikt is, valt op
dit moment niet te zeggen. Niemand weet
hoe de beurzen en de rente zich zullen
ontwikkelen. Voor alle duidelijkheid: ook
als de dekkingsgraad van PMA onder de
105% zakt, betekent dat niet dat de
pensioenen direct verlaagd worden. Een
pensioenfonds heeft dan drie jaar de tijd
om weer boven de rode streep te komen.
Pas in laatste instantie, als andere maatregelen niet gewerkt hebben, is het
mogelijk dat het bestuur zou moeten
besluiten de pensioenen te verlagen.
Met andere woorden: uitgesloten is
zo’n maatregel niet, maar op dit
moment is het niet aan de orde. µ

Apotheek Blanckenburgh in Beuningen
Goedemorgen mevrouw Vermeulen. Drukke
ochtend? ‘Zeker. Druk, maar leuk. Het leukste
is en blijft het contact met cliënten. Wat dat
betreft kan ik in deze apotheek mijn hart
ophalen. Dit is een serviceapotheek met veel
extra’s. Speciale begeleiding voor astma-,
copd- en diabetespatiënten bijvoorbeeld en
veel projecten zoals intensieve thuiszorg.
We krijgen als medewerkers ook volop de
ruimte om ons te ontwikkelen. Ik hoop
binnenkort af te studeren als farmaceutisch
consulent.’
Denkt u tussen al dat werken en leren
door wel eens aan uw pensioen?
‘Ja, regelmatig.’
Echt? Of wilt u ons nu een plezier doen?
‘Nee, echt. Ik vind het niet slim om
alleen maar in het nu te leven. Er is ook
een toekomst, en daar moet je ook voor
zorgen. Mijn man en ik bouwen allebei
pensioen op. Toch sparen we daarnaast
ook zelf nog wat bij voor later.’
Waarom? ‘Ik heb vaak genoeg gezien dat
het in je leven anders kan lopen dan je nu
denkt. Kort geleden nog: iemand die door
een faillissement op zijn 59ste op straat
kwam te staan. Het is goed om altijd iets
extra’s achter de hand te hebben.’
Wat is voor u de ideale pensioenleeftijd?
‘Poeh, dat weet ik niet. Ik behoor absoluut
niet tot de mensen die zo vroeg mogelijk
willen stoppen. Ik hou van m’n werk.
Volgens mij kan ik dit werk nog heel lang
volhouden. Afwisseling genoeg.’
Welk medicijn heeft u als laatste
afgegeven? ‘Simvastatine, een cholesterolverlagend middel.’

Lees ook het interview met PMAdirecteur Marcellino Kropman
op pagina 3.

Pensioenregister: al uw pensioenen op een rij
Als u wilt weten hoeveel pensioen u bij
PMA heeft opgebouwd, kunt u daar
gemakkelijk achter komen. U ontvangt
er ieder jaar een overzicht van. Maar als
u in het verleden ook nog bij andere
pensioenfondsen pensioen heeft opgebouwd, is het vaak lastiger om daarover
alles op een rijtje te krijgen.
Daar gaat verandering in komen. In
januari 2011 gaat namelijk het Pensioen
register de lucht in. Op de website
www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u

dan met uw burgerservicenummer een
overzicht krijgen van waar u pensioen
heeft opgebouwd en hoeveel dat is. U ziet
bovendien waar u meer informatie over
dat pensioen kunt krijgen. Ook de
opgebouwde AOW-aanspraken worden
in het register opgenomen.
Pensioenfondsen en verzekeraars zijn
verplicht aan het Pensioenregister mee te
doen en alle gegevens op uniforme wijze
aan te leveren. Vanzelfsprekend verleent
ook PMA hieraan medewerking. µ
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kort

Bent u bang voor het
zwarte gat?
Met pensioen gaan is meer dan alleen maar stoppen
met werken. Het betekent ook beginnen aan iets
nieuws. Wat gaat u doen? Hoe geeft u uw nieuwe
leven invulling? Betekent pensioen een hele lange
vakantie, of is er meer? Hoe voorkomt u dat u zich
gaat vervelen of in een sociaal isolement terecht
komt? Want dat is volgens onderzoek een gevaar
dat op de loer ligt.
Over dit soort vragen gaat een website waar wij u
graag op wijzen: www.toekomstcoach.nl. Kern van
de site is een persoonlijke test: bent u klaar voor uw
pensioen? Naar aanleiding van uw antwoorden krijgt
u via de mail een persoonlijk profiel met praktische
adviezen. Verder op de site de leuke NCRVdocumentaire Het grote genieten en nuttige informatie
over en links naar cursussen voor aankomend
gepensioneerden, vrijwilligerswerk, uitzendbureaus
voor senioren, sport, uitgaan enzovoort. De site is
een initiatief van de seniorenbond ANBO. Nuttig om
een keer te bezoeken! µ

Samen sta jij sterk
Nog een interessante pensioensite:
www.samenstajijsterk.nl. Hierop vindt u informatie
over hoe uw pensioen bij pensioenfondsen geregeld
is en wat de voordelen daarvan zijn. Klinkt misschien
saai, maar dat is het niet. Spelletjes, filmpjes en
quizzen zorgen ervoor dat u op een leuke manier veel
te weten komt over uw pensioen en uw pensioenfonds. U kunt op dit moment zelfs een Ipad winnen
door de nieuwe regering te voorspellen. De website
is een initiatief van de Vereniging van Bedrijfstakpen
sioenfondsen, waarbij ook PMA is aangesloten. µ

Nieuwe bankrekening
doorgeven
Belangrijk voor pensioengerechtigden: als u van
bankrekening verandert, vergeet u dan niet dit door
te geven aan PMA. Sommige pensioengerechtigden
gaan er ten onrechte vanuit dat de bank het nieuwe
nummer aan ons doorgeeft. Dit is niet het geval.
Een e-mail of briefje naar PMA is voldoende. µ

Zorgverlof
Er zijn wat administratieve veranderingen doorgevoerd in de Zorgverlofregeling. Dat is de regeling die
het mogelijk maakt betaald verlof te krijgen als u voor
een ziek familielid moet zorgen. In het verleden
moest u de declaratie voor zorgverlof bij ons indienen
binnen twee weken na de laatste zorgverlofdag. Die
termijn is nu uitgebreid tot twee maanden. Duurt de
periode waarin u zorgverlof opneemt langer dan een
maand, dan moet per kwartaal worden gedeclareerd.
Er is een nieuwe brochure beschikbaar over de
Zorgverlofregeling. U kunt hem aanvragen of downloaden via onze website: www.pma-pensioenen.nl. µ

Geboren in of na 1950

En wanneer kan ik nou met pensioen?
Bij PMA is er een verschillende pensioenleeftijd voor apotheekmedewerkers geboren vóór en vanaf
1950. Dit jaar bereiken de laatste mensen uit de oude regeling de pensioengerechtigde leeftijd.
En voor de eerste mensen uit de nieuwe regeling komt het pensioen nu dichterbij.
Bent u geboren in of na 1950? Met welke leeftijd kunt u dan met pensioen?

Wanneer kan ik met pensioen?
Voor u is de standaard pensioenleeftijd bij PMA 65 jaar.
Maar dat betekent niet dat u tot 65 jaar moet doorwerken. U mag uw pensioen al laten ingaan vanaf 55 jaar.
Uw pensioen wordt dan natuurlijk wel lager. U kunt
trouwens ook met deeltijdpensioen. U werkt dan voor
een deel door en laat voor het andere deel uw pensioen
al ingaan.

Maar heb ik wel genoeg pensioen als ik eerder
stop?
Dat is voor iedereen verschillend. Hoeveel pensioen u
krijgt hangt af van hoe lang u aan de pensioenregeling
heeft meegedaan en hoe hoog uw salaris was in die
periode. Of dat genoeg is om eerder te kunnen stoppen,
hangt natuurlijk ook af van wat u nodig heeft.
De PMA-regeling is wel zo opgezet dat u zoveel mogelijk
ruimte heeft om eerder te kunnen stoppen. Tot 2006
bouwde u bij PMA pensioen op dat op 61 jaar zou
ingaan. Daar zat voor sommigen ook nog een extra
tijdelijk ouderdomspensioen bij. Dat is in de nieuwe
pensioenregeling allemaal omgerekend naar een (hoger)
pensioen ingaand op 65 jaar. En in de nieuwe regeling is
ervoor gekozen om u binnen de fiscale mogelijkheden
een ruim pensioen op te laten bouwen. De bedoeling
daarvan is om u ruimte te geven om eerder met pen
sioen te kunnen gaan.

Hoe kom ik erachter hoeveel ik krijg?
Ieder jaar ontvangt u een overzicht van PMA waarop u
kunt zien hoe hoog uw pensioen wordt als u op uw 65ste
stopt met werken. Met de pensioenplanner op onze
website www.pma-pensioenen.nl kunt u heel makkelijk
zelf zien wat het scheelt als u eerder stopt.

En… valt er nog meer te kiezen?
Ja, u kunt op uw pensioendatum nog een paar keuzes
maken:
– U kunt het partnerpensioen (dat is de levenslange
uitkering voor uw partner als u komt te overlijden)
inruilen voor extra pensioen voor u zelf. Dit ligt voor
de hand als u geen partner heeft, maar het mag ook
als u wél een partner heeft. Dit kan interessant zijn
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als er voor uw partner al een goede nabestaanden
regeling is, bijvoorbeeld een levensverzekering.
– U kunt ook precies het omgekeerde doen: kiezen voor
meer partnerpensioen in ruil voor minder pensioen
voor u zelf. Dit kan als het partnerpensioen lager
uitvalt dan de standaard 70% van uw eigen pensioen,
bijvoorbeeld doordat u in het verleden besloten heeft
af te zien van het opbouwen van partnerpensioen.
– U kunt kiezen voor extra pensioen tot uw 65ste.
Als u voor uw 65ste stopt, moet u er rekening mee
houden dat u nog geen AOW krijgt. U krijgt daardoor
een gat in uw inkomen. Dat gat kunt u dichten met
tijdelijk extra pensioen. In ruil daarvoor wordt uw
pensioen vanaf 65 jaar lager. Hoeveel tijdelijk extra
pensioen u wilt, bepaalt u binnen bepaalde grenzen
zelf.
– U kunt er ook voor kiezen de eerste jaren een wat
hoger pensioen te krijgen, in ruil voor later wat
minder. De gedachte hierachter is dat mensen de
eerste jaren wat meer behoefte hebben aan financiële
armslag, terwijl dat op latere leeftijd vaak afneemt.
Al deze keuzemogelijkheden kunt u doorrekenen op de
pensioenplanner op www.pma-pensioenen.nl.

En de AOW?
Er lijkt geen ontkomen aan: de AOW-leeftijd in
Nederland gaat omhoog. Nu krijgen Nederlanders
vanaf hun 65ste nog dit staatspensioen, in de toekomst zult u er waarschijnlijk langer op moeten
wachten. Er ligt een voorstel van de sociale partners,
maar op dit moment is nog niet zeker naar welke
leeftijd de AOW zal opschuiven. Ook is nog niet
bekend in welk tempo dat zal gebeuren en voor
welke groepen mensen het gaat gelden. De nieuwe
regering zal daarin duidelijkheid moeten brengen.
Of de pensioenregelingen de AOW-leeftijd gaan
volgen, zal daarna ook duidelijk moeten worden.
Wij houden u op de hoogte.

pma in 2009
Interview met Marcellino Kropman

‘We hebben meer geld, maar
op papier zijn we armer’
PMA Jaarcijfers

pmaπjaarverslag π 2009

De pensioenfondsen verkeren de laatste
maanden financieel in zwaar weer. Een aantal

Onlangs verscheen het jaarverslag 2009 van PMA.
Hieronder ziet u de belangrijkste cijfers op een rij.
Wilt u het volledige jaarverslag inzien? Kijk dan op
onze website www.pma-pensioenen.nl of vraag een
exemplaar aan via info@pma-pensioenen.nl.

2009

2008

2007

2006

Deelnemers en aangesloten werkgevers		
Deelnemers
23.080
Vertrokken deelnemers met rechten
9.914
Gepensioneerden
4.001
Aangesloten werkgevers
1.991

22.745
9.244
3.719
1.974

21.932
8.377
3.487
1.902

20.941
7.696
3.229
1.819

883
782
9
94

1.127
537
8
589

1.074
557
0
522

Inkomsten en uitgaven pensioenfonds (in miljoenen euro´s)
Premie-inkomsten
61,4
57,5
Beleggingsopbrengsten
143,9
-284,5
Uitkeringen
21,4
19,7
Indexatie van de pensioenen per 1 januari
2%
1,25%
Rendement op beleggingen
16,0%
-24,7%

52,0
26,1
18,2
1,75%
2,4%

47,5
124,3
17,5
1%
13,2%

Financiële positie op 31 december (in miljoenen euro´s)
Belegd vermogen
1.062
Pensioenverplichtingen
790
Andere technische voorzieningen
34
Reserves
243

gen renderen prima. Daardoor is ons vermogen nu groter
dan begin 2010. En toch staan we er op papier slechter
voor. Dat komt vooral door de rente. Die is nog nooit zo
laag geweest als nu. Pensioenfondsen hebben daar enorm
veel last van. Bij een lage rente moeten we volgens de
rekenregels nu meer geld reserveren om in de toekomst de
pensioenen uit te kunnen betalen. Dat komt omdat we
moeten doen alsof die rente altijd zo blijft en we daardoor
minder kunnen verdienen op ons vermogen. Daardoor
worden we bij een lage rente op papier armer. Op die
verplichte rekenmethode is de laatste tijd wel kritiek
gekomen. Want het is niet waarschijnlijk dat de rente
altijd zo laag zal blijven. Bovendien hebben we ons geld
niet op de bank staan en dus groeit het niet alleen met de
rente aan. Maar ja, regels zijn regels. En het is ook goed
dat pensioenfondsen zich niet rijk mogen rekenen. Maar
om het een beetje in perspectief te plaatsen: als de rente
1% zou stijgen, gaat onze dekkingsgraad met zo’n 20%
omhoog.’

De hoogtepunten
• Prima beleggingsrendement: +16%
• Vermogen gestegen van 1 883 miljoen naar
1 1,062 miljard
• Dekkingsgraad gestegen van 111,9% naar
129,5%
• PMA kan pensioenen op 1 januari 2010
volledig indexeren met 3,25%

>> Volg de financiële situatie van PMA op
de voet. Ga naar de nieuwsberichten op onze
website www.pma-pensioenen.nl voor onze
actuele dekkingsgraad <<

fondsen zal volgend jaar misschien zelfs de
pensioenen moeten verlagen. PMA behoort
niet tot die fondsen, maar ook PMA heeft de
buffers flink zien afnemen. Reden genoeg voor
een gesprek met PMA-directeur Marcellino
Kropman.
Hoe staat PMA er nu precies voor?
Marcellino Kropman: ‘We begonnen dit jaar eigenlijk nog
heel goed met een dekkingsgraad van 130%. We hadden
voor elke euro pensioenverplichtingen dus 1 1,30 aan
vermogen. Dat is een flinke buffer. Het bestuur kon
daardoor besluiten dat de pensioenen met 3,25% verhoogd
konden worden. We waren daarmee een van de weinige
pensioenfondsen die een volledige indexatie toekenden.
Nu is onze dekkingsgraad een heel stuk lager. Eind juli
was hij gedaald naar 117%, maar de laatste weken schommelt hij zelfs rond de 105%. Dat is een magische grens in
de pensioenwereld. Het is de minimale dekkingsgraad die
je volgens de wet moet hebben. Ook PMA is dus in de
gevarenzone terechtgekomen. En de vooruitzichten zijn
momenteel heel onzeker.’

Hoe komt dat? Heeft PMA zoveel geld verloren op de
beleggingen?
‘Nee, het ligt niet aan de beleggingen. Tot nu toe is 2010
helemaal niet zo’n slecht beleggingsjaar. Onze beleggin-

Speelt ook de gestegen levensverwachting een rol?
‘Zeker. Nederlanders worden steeds ouder. Voor ons als
pensioenfonds betekent dat, dat we de pensioenen langer
moeten uitbetalen. Daar houden we natuurlijk al rekening
mee. Maar nu blijkt uit de statistieken dat mensen nóg
langer gaan leven dan waarop werd gerekend. Het
pensioen wordt dus nog duurder. Voor de pensioenen die
al opgebouwd zijn, moeten die extra kosten betaald
worden uit het vermogen. We willen straks niet zeggen:
sorry, u bent nu zo oud, uw pensioen is wel op. Eind 2009
hebben we al extra geld gereserveerd. Daardoor is onze
dekkingsgraad 3% gedaald. Maar mogelijk is dat nog niet
genoeg en zullen we nog meer opzij moeten zetten. Dat
komt op dit moment natuurlijk slecht uit.’

Sommige pensioenfondsen moeten korten op de
pensioenen. Is dat ondenkbaar bij PMA?
‘Het is nu niet aan de orde. Zelfs als we onder de
105%-grens zakken is het korten van de pensioenen het
allerlaatste middel waar het bestuur naar zal grijpen. Je
krijgt van de overheid drie jaar de tijd om weer boven de
streep te komen. In die periode denk je eerst aan maat
regelen als het overslaan van de indexatie. Verder kan
herstel ook uit goede beleggingsresultaten komen of uit
een stijging van de rente. Wij voeren een voorzichtig en
evenwichtig beleid en zullen proberen altijd uit de buurt
van zo’n drastische ingreep te blijven. Maar als uiterste
middel kan ook PMA ooit moeten besluiten de pensioenen
te verlagen.’
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Bent u bang dat de situatie nog verder achteruitgaat?
Of zit het ergste er nu wel op?
‘Dat weet niemand. De economen zijn het zelden zo
oneens geweest over wat we kunnen verwachten. De een
voorspelt inflatie, de ander precies het tegenovergestelde.
Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt.’

Moeten mensen blij zijn dat ze verplicht bij een pensioenfonds als PMA zitten?
‘Jazeker. Sparen voor je pensioen gaat nergens zo goed als
via een goed collectief pensioenfonds. Wat ik bijvoorbeeld
mis in de discussie over het verlagen van de pensioenen:
deelnemers aan pensioenregelingen hebben ook jaren
lang méér gekregen dan waar ze premie voor betaald
hebben. De meeste pensioenfondsen proberen ieder jaar
de pensioenen te beschermen tegen koopkrachtverlies.
Dat heet indexatie. Maar daarvoor betaal je geen premie.
Premie betaal je voor je pensioen zonder indexatie. En dat
scheelt echt een slok op een borrel. De indexatie betaalt
het pensioenfonds uit de extra winst op beleggingen. Je
krijgt dus meer dan waarvoor je betaalt. Ik denk dat je bij
een pensioenfonds helemaal niet slecht af bent. Bij een
pensioenfonds deel je het beleggingsrisico met heel veel
anderen, waardoor je individueel minder snel door het ijs
zakt. Bovendien hebben pensioenfondsen veel lagere
kosten dan verzekeraars. Echt, je krijgt nergens zoveel
pensioen voor je euro als bij je eigen pensioenfonds.’ µ

interview
Niet zo lang geleden ontving de redactie van deze rubriek een e-mail van apotheekmedewerker
Mirza Swaneveld: ‘Al ongeveer 40 jaar geleden ben ik begonnen met het sparen van champagnecapsules. Inmiddels heb ik ongeveer 700 champagnecapsules en ongeveer 300 schuimwijn/cava
capsules en bezoek ik regelmatig ruilbeurzen (ook in België).’ Daar wilden wij meer van weten.
Wij togen naar Schiedam voor een reportage, en er ging een wereld voor ons open.

oproep
Heeft u nog champagnecapsules liggen waar u
Mirza Swaneveld een
plezier mee denkt te
kunnen doen? Neem
dan contact op via
m.a.swaneveld@
kpnplanet.nl.
Wilt u zelf gaan sparen?
Kijk dan op www.
champagnecapsules.nl.

Het pensioen van
Mirza Swaneveld
Bij welke apotheken heeft u zoal pensioen
opgebouwd?
‘Ik heb mijn hele carrière, 41 jaar lang, gewerkt in
de Van Hogendorp Apotheek in Vlaardingen. Er
veranderde zoveel in al die jaren, dat ik echt niet in
een andere apotheek hoefde te gaan werken om
weer eens wat nieuws mee te maken.’
Wat was de leukste tijd?
‘De leukste tijd heeft heel lang geduurd, van 1975
tot 2005. In die jaren was meneer Dekker de
apotheker. Het was zijn eigen zaak, hij kon zelf
beslissen wat hij deed, en meestal luisterde hij wel
naar z’n personeel. Toen de apotheek onderdeel
van een keten werd, werd het allemaal heel anders.
Er kwam een apotheker in loondienst, die maar
moest doen wat hem van bovenaf werd opgedragen. De ruimte voor eigen inbreng werd heel klein.
En bovendien zat er soms elke zes maanden een
andere.’
Heb je voldoende pensioen?
‘Jazeker. Maar ik ben ook niet iemand die hoge
eisen stelt. Ik hoef geen dure vakanties enzo.
Wat ik krijg is voor mij genoeg. Ik heb wel gekozen
voor de constructie dat je de eerste jaren wat meer
pensioen krijgt, in ruil voor daarna wat minder.
Je weet maar nooit hoe oud je wordt.’

De onalledaagse hobby van Mirza Swaneveld

‘Een ware
volkssport
in België’
Wat is een champagnecapsule precies?
‘Een fles champagne wordt gesloten met een kurk. Daar
zitten van die ijzerdraadjes omheen die de kurk op z’n
plek houden, en bovenop de kurk zit een dun ijzeren
schildje. Soms is dat schildje niet meer dan een gekleurd
stukje metaal, maar vaak staat er ook een logootje op, een
wapen, of een plaatje. Dat is de capsule. De Fransen
hebben er een mooi woord voor: zij noemen het de plaque
de muselet.‘

Hoe gaat het beoefenen van deze hobby precies in z’n werk?
‘Je zult begrijpen dat de meer dan 1000 capsules die ik nu
heb, niet allemaal dankzij eigen champagneconsumptie in
mijn verzameling terecht zijn gekomen. De belangrijkste
bron is toch: andere mensen. Op feesten waar champagne
wordt geschonken loop ik altijd even langs degene die de
flessen staat te ontkurken. In café’s hebben ze soms
exemplaren liggen. Op oudjaar hang ik hier in de flat een
briefje met de vraag of mensen hun overgebleven capsules
bij mij in de brievenbus willen gooien. Natuurlijk liggen er
dan ook altijd wel een paar dezelfde exemplaren bij
– omdat de hele buurt dezelfde champagne bij dezelfde
winkel heeft gekocht – en ik vind ook wel eens de ijzerdraadjes van de flessen in m’n brievenbus omdat er
mensen zijn die denken dat ik dát spaar, maar dat hoort
er allemaal bij.
De derde bron is ruilen. Je gaat naar zo’n beurs en ruilt
degene die je dubbel hebt voor exemplaren die je nog niet
hebt. Maar ja, de exemplaren die ik dubbel heb, die heeft
eigenlijk iedereen dubbel. Daar zijn er gewoon ontzettend
veel van gemaakt. Dus het eindigt er vaak toch mee dat je
een exemplaar waar je er maar één van hebt ruilt voor een
andere – omdat je die toch leuker vindt.’

Wat zijn voor jou de mooiste exemplaren?
Hoe is het begonnen met de verzameling?
‘Ik vond die capsules altijd wel leuke dingetjes. Dus de
doodenkele keer dat er eens een fles champagne openging
bewaarde ik dat schildje altijd wel. Maar erg hard ging dat
natuurlijk niet.
Een jaar of zes geleden ontdekte ik dat er in Nederland
een vereniging bestaat voor mensen zoals ik: het
Nederlands Genootschap voor Champagne Capsule
Verzamelaars. Daar kun je ruilen. Vanaf dat moment
werd het voor mij wat serieuzer, alhoewel een mens in
Nederland snel is uitgeruild want de Vereniging hier heeft
maar een stuk of 100 leden. Gelukkig heeft de Nederlandse club een zustertak in België. Daar is het verzamelen van
champagnecapsules een ware volkssport met duizenden
beoefenaars. Ik wist niet wat ik zag toen ik in België mijn
eerste ruilbeurs bezocht.’

‘Aan sommige capsules zit een herinnering vast: de
herinnering aan de gelegenheid waarvoor de fles openging. Die zal ik niet zo snel wegdoen. Verder houd ik van
ouderwetse capsules en van capsules met mooie plaatjes
erop. Sommige fabrikanten brengen series capsules uit,
een beetje zoals voetbalplaatjes. Bijvoorbeeld met katten,
vliegtuigen, of Franse presidenten. Dan is het wel leuk om
zo’n serie compleet te hebben.’

Vertel eens over die ruilbeurzen in België.
‘De plaats van handeling zijn plekken als sportkantines,
waar dan lange tafels zijn uitgestald waarop de exposanten hun verzameling presenteren: de mooie exemplaren in
prachtige verzamelmappen en vitrinekastjes, de minder
interessante in goedkope showmappen of zelfs in bakjes
bij elkaar gegooid.
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Op iedere tafel ligt de bijbel van de capsuleverzamelaars:
het repertoire des plaques de muselets de champagne. Een dikke
catalogus met plaatjes van alle champagnecapsules die
ooit zijn uitgebracht, hun herkomst plus de geschatte
waarde. Die waarde kan aardig oplopen: voor een gaaf
exemplaar van een zeer zeldzame capsule uit 1923 kan
1 1.600 worden betaald. Maar dat zijn natuurlijk de
uitzonderingen. Er schijnen overigens mensen te zijn die
kunnen leven van de handel in champagnecapsules.’

Wat zijn de verzamelaars voor mensen?
‘De meesten zijn mannen. Het sparen van de capsules is
vaak een bijproduct van een aanpalende hobby namelijk
het consumeren van champagne. Er wordt tijdens ruilbeurzen dan ook menige fles opengetrokken en de vraag
waar de conversatie tijdens het drinken vooral om draait
is wie straks de capsule mag hebben. Je hebt er ook van die
champagneridders bij – mannen die, in een speciale cape
en met een speciaal zwaard, op kunstige wijze de fles
openwippen – een heel ritueel.’

Wat doet een mens met al die capsules?
‘Ik vind het wel leuk om ze uit te stallen. Je hebt van die
vitrinekastjes waar muntenverzamelaars hun collectie in
presenteren, en daar passen de champagnecapsules
precies in. Ik maak daar een leuk ogend tableau van en
hang dat aan de muur. Het ziet er gezellig uit.’

Hoort het van tijd tot tijd herschikken van de collectie er
ook bij?
‘Je bedoelt of ik hier op regenachtige winteravonden bezig
ben met het leeghalen van m’n kastjes en dan alles
opnieuw ga zitten indelen? Nee, zo wanhopig ben ik nou
ook weer niet.’ µ

oproep
De redactie van dit blad zoekt contact met apotheekmedewerkers, gepensioneerd of niet, met een
vrijetijdsbesteding waarover ze in dit blad willen
vertellen. Het mag vrijwilligerswerk zijn, iets creatiefs,
een studie, kortom, alles wat u doet om uw leven te
verrijken. Neem contact op met Johanna Kroon van
de redactie van dit blad, Nieuwe Prinsengracht 25,
1018 EE Amsterdam, telefoon 020-3306685 of stuur
een mailtje naar johanna@a-vier.nl. Wij stellen uw
reactie zeer op prijs.
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