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ZEGELTJES SPAREN : EEN NATIONALE GEBEUREN 

Opkomst en ondergang van verzendhuizen in Twente 

1. Spaarzaamheid en zuinigheid 

In praktisch alle huisgezinnen in Nederland kon je eind vorige eeuw in de keuken 

een laatje of kistje vinden met zegeltjes. Bonnetjes die van de verpakking 

konden worden geknipt of zegeltjes die jij bij het afrekenen kreeg. Bij de 

margarine, bij de chocolade, bij de koffie, bij het tanken : je kon het zo gek niet 

opnoemen.  

Er wordt gefluisterd dat een hele generatie het kopen op bonnen ingegeven 

heeft gekregen in de tweede wereldoorlog. Alles was schaars in die tijd en veel 

van de eerste levensbehoeften waren alleen ‘ op de bon’ verkrijgbaar. Ik heb 

nog een distributiestamkaart waarmee mijn ouders de voedselrantsoenen 

konden noteren en afhalen. Bonnetjes sparen, opplakken en formulieren 

invullen was een verplichte bezigheid in die tijd. Het lijkt er op dat onze 

generatie deze traditie onbewust is gaan doorzetten. 

Spaaracties en zegeltjes waren in de vorige eeuw een onderdeel van het 

dagelijks leven. Er werd geknipt en geplakt om de spaarkaarten vol te krijgen. 

    

 

En wat kon je er dan mee ? Er waren speciale acties voor bijzondere artikelen, 

maar ook langer sparen met spaarkaarten voor mooie artikelen uit speciale 

catalogi en je kon er zelfs zegeltjes bij kopen en dan de kaarten inruilen voor 
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meer geld dan je betaald had. Er ontstond een non-food miljoenenomzet in de 

foodbranche, die ineens werd afgekapt door de overheid toen er in 1977 toen de 

“Wet beperking Cadeaustelsel ”  kwam en er op zegeltjes geen producten meer 

geleverd mochten worden. 

Er is heel wat te doen geweest om die wetswijziging. In de oude wetgeving 

vielen de cadeaustelsels nog onder de ’ Wet op de kansspelen’ . Daar zat een 

onderdeel in  ‘Wet beperking cadeaustelsels’ . Een onduidelijke wetgeving die 

veel mogelijkheden open liet voor slimme acties. De grote doorbraak voor het 

zegeltjes sparen kwam toen het mogelijk werd (voor het eerst bij AH)  volle 

spaarkaarten in te ruilen voor contant geld. Later kwam daar nog bij dat je ook 

zegeltjes kon bijkopen en dan voor een volle kaart meer geld kreeg dan je er 

voor had betaald, maar je kon met de kaarten natuurlijk ook spullen kopen. AH 

deed dat slim door een grote uitgebreide catalogus uit te geven die je 

automatisch kreeg wanneer je zegels spaarde. Je was dan lid van de ‘ Premie van 

de maand club’, want elke maand kwam er een artikel voordelig in de 

aanbieding.  

 

Vanaf de jaren zeventig werd gewerkt aan een nieuwe wetgeving en daarin 

werd voorgesteld dat bedrijven geen branchevreemde artikelen mocht 

aanbieden bij hun producten. Hierop werd bij de levensmiddelen bedrijven het 

non food assortiment drastisch uitgebreid en kon je de voormalige 

cadeauartikelen producten ook gewoon in de winkel kopen.  

Ongemerkt sparen voor een artikel dat je anders niet kon of wilde kopen, was 

een aantrekkelijke optie. Het was extra en lekker goedkoop. Daarbij kwam dat 
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door het spaarsysteem de inkoop van de aanbiedingen centraal was geregeld en 

daardoor ook merkartikelen ver onder de winkelprijs konden worden 

aangeboden. Een droommarkt voor de ondernemer en een extraatje voor de 

consument. Echter doordat de verwende consument een grote keuze wilde 

hebben moesten veel kosten gemaakt worden bij de productie van de catalogi, 

het op voorraad houden en de verzending. Die verzending was kostbaar want in 

die tijd lag het monopoly van de postverzending centraal bij de PTT. 

Verzendhuizen zetten een eigen distributienetwerk op en konden leveren tegen 

scherpe prijzen. 

 

 

    

Het wagenpark van Kuipers Distributie aan de Beitelstraat in Hengelo 
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2.  Boers Verzendhuis Tubbergen 

In Twente ontstonden twee grotere verzendhuizen die landelijk werkten : Kuipers TWI in 

Hengelo en Boers Verzendhuis in Tubbergen. Kuipers in Hengelo met de Albert Heijn  ‘ AH 

Premie van de maand Club’  als klant, was destijds een grote jongen met zelfs een eigen 

wagenpark en zorgde daarmee zelf dat de bestellingen in het hele land bezorgd werden. Door 

een nieuwe wetgeving verdwenen deze twee bedrijven eind jaren zeventig. 

Boers Verzendhuis in Tubbergen werd opgericht door Gerrit Boers die samen met Ab Lensen 

actief was in de relatiegeschenkenbusiness. Grootwinkelbedrijven begonnen meet non-food 

artikelen en spaaracties met zegeltjes. Ook merkartikelenfabrkanten  begonnen met 

landelijke acties waar de consument na inzending van een aantal bonnetjes en een bijbetaling 

producten konden bestellen per post die beduidend voordeliger waren dan in bij de lokale 

detailhandel. De eerste grote klant van Boers was Unilever. Voor Persil waspoeder kon de 

consument “Emmertjes” opsturen en kregen dan voor een habbekrats een emmer, zeem en 

spons thuisgestuurd. Schuitemakers groothandel van de Centra-winkels werd klant en een 

nieuw pand werd gebouwd aan de Boskampstraat in Tubbergen. 

 

 

Het gloednieuwe pand van Boers Verzendhuis aan de Boskampstraat in Tubbergen 

 

In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam ik met de uitwerking van zegelacties in aanraking 

door mijn baan op de reclameafdeling van Spanjaard in Borne, met z’n Kenmore overhemden, 

Teddy luiers en Cinderella lakens.  

Promotieartikelen werden per post verzonden aan de klant wanneer er een product was 

aangekocht. Bij het ter ziele gaan van Spanjaard schakelde ik over naar Boers Verzendhuis in 

Tubbergen. Gerrit Boers zat samen met Ab Lensen al sinds 1959 in de cadeau artikelen en met 

nadruk op pennen. Een geweldige business. Een van de grootste klanten was Shell en er 
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werden miljoenen pennen afgezet en verstuurd nadat de klant zegeltjes die men bij de pomp 

kreeg had ingezonden. Onderdelen van de pennen werd door de heren los ingekocht en in 

grote bulkdozen naar thuiswerkers gebracht in de hele regio.  

In menig huisgezin in Tubbergen, Vriezenveen, Bergentheim, Langeveen, Geesteren, zat s’ 

avonds de hele familie aan tafel gezellig pennen in elkaar aan zetten voor een paar cent per 

stuk. De verzend business boomde en Gerrit bouwde in 1967 op het industriegebied in 

Tubbergen aan de Boskampstraat een hypermodern bedrijfspand : Boers verzendhuis.  

     

De oprichter van Boers verzendhuis 

Hij pakte de zaken groot aan en kreeg weldra ook winkelketens als klant. Centra per Post, IFA 

per Post, Shell, etc. Complete assortimenten van cadeau artikelen moesten worden 

samengesteld en ingekocht worden.  

Door een tragisch autoongeluk kwam Gerrit Boers om het leven en er kwam een nieuwe 

directie onder leiding van Cees Tel uit Heemstede. 

Voorraad houden en verzenden was daarna de tweede stap. Een hele staf aan personeel werd 

aangenomen : Hans Cohen en Jaap Bohnen werden inkopers, Henk Kempers chef magazijn, 

Leidy Ten Cate en Madeleine Beune secretaresses, Joke Damhuis afdeling klachten, Ben 

Braakhuis reparatieafdeling en er was zelfs een eigen textielafdeling waar lakens en slopen 

werden geborduurd. etc. Totaal inclusief de confectieafdeling  kwamen er rond de 70 mensen 

onder dak.   
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De directie Boers Verzendhuis in 1975 

 

   

Overname van Boers Verzendhuis door Gold Bond  USA 

 

 



 
9 

 

 

 

Ik kreeg een deel van de magazijnen ter beschikking om er naast het arbeidscontract met 

Boers ook mijn eigen fotostudio te kunnen runnen. 

Fotografie was toen nog allemaal handwerk. Gefotografeerd werd met lampen. De analoge 

camera’s waren gevuld met filmpjes die je moest ontwikkelen om dia’s of negatieven te 

krijgen. Negatieven waren er om foto’s af te drukken en dia’s voor het drukwerk e natuurlijk 

projectie. Voor een geschenkencatalogus moest er steeds een werktekening worden gemaakt 

per pagina. Dat betekent een berg werk want eerst werd op karton de drukmaat en 

afsnijlijnen aangegeven, dan werden de zwart-wit teksten als print ingeplakt en werd met een 

kader aangegeven waar de afbeelding moest komen. De drukker zette de dia’s om in vier 

films voor de hoofdkleuren om te kunnen drukken en deze werden in de zwartfilm 

gemonteerd zodat een complete pagina ontstond. Het drukprocedé bestond uit het vier keer 

door de drukpers halen van een blad papier waar alle pagina’s op stonden. Rood, geel, blauw 

en zwart werden afzonderlijk bij vellen offset over elkaar heen gedrukt en zo ontstond 

vierkleurendruk.  

De vrachtwagens met cadeau artikelen stond voor de deur en in de studio werd de collectie 

gesorteerd op de stillevens die in de catalogus moesten komen. Een regiment 

achtergrondstoffen en rollen papier en allerlei decoratie lag op voorraad.  

Soms moesten artikelen in eigen omgeving worden gefotografeerd : in een keuken, huiskamer 

en voor tuinmeubelen : in de natuur. Het Boers VW Busje werd gebruikt om ‘outdoor’ foto’s 

te maken. Zoals bijvoorbeeld voor Rinco tuinmeubelen uit Oldenzaal, die steevast in het 

assortiment zaten. Secretaresse Tineke Looman was regelmatig fotomodel om de saaie 

opstelling op te fleuren. 
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Op Het Springendal een fotoshoot met Rinco Tuinmeubelen. 

De cadeauartikelen uit die tijd moesten trendy zijn : mimi sets, kameelzadelkrukjes, 

felgekleurde serviezen, Zaanse klokken, letterbroches van goud, fonduestellen, broodroosters 

; allemaal spullen die we kennen uit de jaren negentig van de kringloopwinkels. 

Ook af en toe werden er wat andere klussen tussendoor gedaan zoals de collectie 

fotograferen van Povel Jersey Nordhorn, bij Frans Molenaar Amsterdam. 
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Een eigen folder voor de fotostudio. 

De spaaracties beperkten zich na overname van Boers verzendhuis door de Gold Bond 

premium Corporation of America niet tot Nederland. Zelfs voor de bekende ‘Pink Stamps’ in 

Engeland, de Melior zegels in België en zelfs de VIVO zegels in Spanje verzorgde ik 

opdrachten. Melior was groot in België : je kreeg ze bij bijna elke benzinepomp. Met de 

controller van Gold Bond, Wolgang Plate, was ik een maand in Madrid om de productie van 

een geschenkencatalogus voor VIVO Spanje te regelen. 
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Het drukwerk voor de verschillende opdrachtgevers 
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Een incentive-programma werd aangeboden met vaste collectie en catalogus die ingedrukt 

kon worden met de firmanaam. Voorgedrukte waardebonnen en zegels lagen klaar om 

verspreid te worden. 
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De Premium Corporation of America “ Gold Bond”, met ook een vestiging in Engeland, kocht 

in 1973 het hele bedrijf op en de zaak kwam onder de directie van de heren Hammer en 

Aristides. Op locatie kwam  Bert Bosma terug en Cees Tel begon een eigen import- export 

bedrijf in Vriezenveen dat later verhuisde naar Ootmarsum. Het bedrijf Boers Verzendhuis 

draaide nog twee jaar en toen kwam per telex het bericht uit Mineapolis : “Close the business 

first of Februari”. Alles ging dicht en alle mensen werden ontslagen. Aristides liet me weten 

dat de hele handel te koop was voor 1 ½ miljoen gulden en dat ze een koper zochten. De 

stoute schoenen aangetrokken en met Hagemeijer contact opgenomen die ook Kuipers TWI in 

Hengelo bezat. De koop ging niet door maar ik solliciteerde tussen neus en lippen door en 

kreeg een baan bij Kuipers TWI, het verzendhuis van Albert Heijn. 
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3.  Kuipers Distribution Services 

Hengelo   

 

 
Bedrijfspand Kuipers TWI aan de Beitelstraat in Hengelo 

Kuipers TWI was de alom bekende bedrijfsnaam waar de toevoeging TWI vroeger stond voor 

‘Twentse Witgoed Industrie’. Onder witgoed werd toen nog huishoudtextiel verstaan en niet 

koelkasten en wasmachines zoals nu. De Hengelose familie Kuipers was de oprichter van het 

bedrijf en legden zich in de jaren vijftig toe op de verzending van textiel. Later werd een 

bedrijfspand gebouwd op het industrieterrein aan de Beitelstraat in Hengelo. Een modern 

kantoorgebouw en maar liefst 6.000 m2 opslagruimte met vele laadperrons. Een gigantisch 

bedrijf waar de vele miljoenen gespaarde zegeltjes in Nederland werden omgezet in  allerlei 

artikelen. De naamsverandering naar ‘KDS Kuipers Distributie Services’ werd doorgezet toen 

in het bedrijf de nadruk op de verzending van een breder scala aan goederen kwam te liggen 

en niet alleen witgoed. Alhoewel eigenlijk had de oude naam kunnen blijven bestaan want 
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toen kon men nog niet bevroeden dat het bedrijf tien jaar later de grootste 

koelkastendistributie operatie van Nederland zou uitvoeren. De grootste klant Albert Heijn 

Premie van de maandclub had een koelkasten actie opgezet. In die tijd was een koelkast nog 

duur. Door hiervoor te sparen en door de centrale inkoop van Albert Heijn werd de koelkast 

voor elk gezin bereikbaar. De normale prijzen van koelkasten bewogen zich tussen de 400,- en 

800,- guldens. AH bood twee types aan : een voor Hfl.262,- en Hfl. 369,- . Je kon dan voldoen 

met zegelkaarten en dat was een aantrekkelijk voorstel. De actie liep onvoorstelbaar goed en 

de Italiaanse leverancier kon de vraag niet bijhouden. Al gauw waren het meerdere 

tienduizenden per jaar. In die toptijd moesten de medewerkers van Kuipers naar het 

goederenperron van het station Hengelo, waar ze in de wagons op de verpakking van de 

koelkasten de adresstickers plakten waarna ze door de vrachtrijders ingeladen en uitgeleverd 

konden worden. Ook expeditiebedrijf Heisterkamp uit Ootmarsum verzorgde de distributie. 

Een van de chauffeurs vertelde : we moesten de koelkasten ook in Amsterdam, zelfs drie, vier 

hoog afleveren en dan kreeg ook vaak de vraag “neem je oude ook mee ?” In totaal werden er 

in korte tijd rond de 150.000 koelkasten bij de consument afgeleverd. Een hele prestatie.  

      

Gerrit Geerlings directeur KTWI                        Rob Meijer op kantoor KTWI 

 

Een bijzondere folder voor premiums. 
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Directeur Gerrit Geerlings en adjunct directeur Jan Jager zwaaiden de scepter toen ik  in maart 

1975 in dienst kwam als marketing man, nadat ik mijn baan door sluiting van Boers 

Verzendhuis verloren had. Toen al was te merken dat er iets gaande was met de wetgeving en 

Kuipers had de distributie van de Premie van de Maand Club van AH ( een miljoenenomzet 

met een dikke catalogus) voor een deel overgezet naar de toelevering van de non-food 

artikelen naar de 400 AH filialen . Ik kreeg een Renault 12 ter beschikking en de opdracht 

Incentive- en premieacties op te zetten en te verkopen in den lande. 

 

Een pagina uit de sales - map 

          

De boer op…. 
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De fameuze koelkastenactie van Albert Heijn 

 

     

Winkelketen GG Markt met een consumenten spaarprogramma en een Aptito dealeractie 
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Vaak kreeg ik de grote klappers van vroeger te horen : bijvoorbeeld de gigantische actie die 

verzorgd was voor Unilever voor Blue Band. Zegeltjes sparen en uitknippen van de verpakking 

voor knotten wol. In een envelopje doen en opsturen naar Hengelo. Margarine had je elke 

dag nodig en een berg zegeltjes was zo gespaard. Het was een gigantisch succes. Honderden 

postzakken vol met envelopjes met vettige uitgeknipte zegeltjes kwamen in Hengelo binnen. 

Er was een typekamer met meer dan 80 dames die bonnen moesten tellen, de betaling 

nagaan en ponskaarten maken voor de verzendetiketten en In  het magazijn werden de 

bestellingen verpakt en verzonden. In de 9 maanden van de actie werden maar liefst 4,5 

miljoen knotten wol verstuurd.  

 

   

 

Ik ging actief op pad om nieuwe acties te verkopen met de angst dat ik de knotten wol actie 

nooit zou kunnen evenaren. Het hele land werd afgereisd. Regelmatig op bezoek bij Mars in 

Veghel waar een aardige actie met het product ‘ Drie Musketiers’ geboekt kon worden. 

Verzending van enkele duizenden kinderpyama’s met opdruk. Ook bezocht ik de PR managers 

van de verschillende omroepen. Bonvanie was de PR man van de KRO en kwam uit Almelo en 

dat klikte natuurlijk. Verzending van petjes, lepeltjes, kopjes en schoteltjes : allemaal als 

welkomstgeschenk voor de nieuwe omroepleden. Een leuke actie was nog de verzending van 

drie poppetjes voor de AVRO  “Horen zien en zwijgen” die toch nog meer dan 25.000 

zendingen opleverde.  

 

De inkoop was goed geregeld want Kuipers Distribution Services was een onderdeel 

geworden van het Hagemeijer concern. Dit wereldbedrijf had eigen fabrieken en in het verre 

oosten eenleveranciers-netwerk met een verkoopkantoor in Den Haag. Ik kon de meest 

verschillende producten uitzoeken, er een campagne bij bedenken en er mee op stap gaan.. 

Regelmatig was ik p bezoek bij verschillende grote organisaties die er over dachten zelf 

branche-eigen producten aan de consument direct aan te bieden maar de handling uit te 

besteden. Een van die clubs was de ANWB. Regelmatig had ik overleg aan de 

Wassenaarseweg in Den Haag en via het blad De Kampioen zat er natuurlijk een potentieel 

mooie omzet in. Helaas hield de ANWB deze activiteit helemaal binnen eigen organisatie.  



 
20 

 

Tussendoor met de Kerst werden er kerstpakketten aan de man gebracht. Inkoop via 

Hagemeijer bedrijf BOAS met exclusieve producten. Sales-lady’s werden ingezet om bedrijven 

te bezoeken en weldra stond er een omzet van anderhalf miljoen aan pakketten die met eigen 

vervoer door heel Nederland werden bezorgd. 

   

Kerstpakkettenverkoop in het hele land met behulp van bedrijfshostessen 

 

De markt van de premieacties was moordend. Bakker Breda was een van de grootste 

concurrenten. Je moest inventief zijn en managers warm maken voor een premieactie. Dat 

was niet eenvoudig want deze acties waren vaak wel self - supporting, maar je verdiende er 

niks aan en dat spreekt een rechtgeaarde zakenman natuurlijk minder aan. Ik herinner me 

nog de bezoeken aan de Koffiefabriek TikTak. De eigenaar heette TikTak en ik bedacht een 

ludieke actie voor het sparen van koffiebonnen waarop je allerhand soorten klokken kon 

krijgen. Een mooi ontwerp van een folder, een leuke collectie klokken : van koekoeksklok tot  

Friese staartklok. De mooie slogan van “Het is allemaal TikTak wat de klok slaat” had ik er bij 

bedacht, maar helaas ging meneer TikTak niet overstag. 
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Consumentenspaaractie voor de winkelketen van Klimop. 

 

 

Spaarzegels waren goud waard…. 
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4. Incentive Sales Services  

Een onderdeel dat ik meebracht van Boers verzendhuis naar Kuioers in Hengelo, was de 

Incentive Sales Service. Documentatie en ervaring bracht ik mee van Gold Bond uit Mineapolis 

die met de mooie catalogi en slimme systemen in veel landen succes had. In Hengelo werd 

zelfs op de bestelwagens het logo ISS Incentive Sales Services aangebracht en met directeur 

Gerrit Geerlings zat ik regelmatig bij het Amsterdamse Reclamebureau om de strategie uit te 

zetten. Standaard catalogi werden gemaakt en bedrijven konden deze inzetten voor hun 

waarderingsacties. 

 
Een vaste catalogus met standard-assortiment voor vele acties 

Voor trouwe afnemers, voor bezorgerskorps van landelijke bladen (Libelle,Margriet ), voor de 

Shell pompstations, vertegenwoordigers,  eigen personeel, filiaalhouders, franchisenemers 

etc. Overal was een beloningssysteem voor te bedenken. 

Ik herinner me nog een bezoek aan Johnson Wax in  Dordrecht. Een mooi kantoorgebouw als 

een vliegende schotel in het water en super modern ingericht. In de vergaderzaal was een 

vergadering belegd voor het vertegenwoordigerskorps en ik moest het nieuwe 

beloningssysteem presenteren. Eigenlijk was ik het helemaal niet mee eens, maar het leverde 

omzet op voor ons en daarom ging ik er met frisse tegen tegenzin mee aan de slag. Doel van 

de actie was de verkoopprestaties van de vertegenwoordigers te verhogen. Het aantal 

verkochte units werd bijgehouden en wanneer een bepaald kwantum werd gehaald werden 

coupons verstrekt. Met die coupons kon je dan in  de catalogus een artikel uitzoeken. 
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Nu zat daar ook een netwerk aan informatie vast aan zo’ n beloningsactie. Bij Johnson 

noemde ik de campagne “Mission Possible” . De vertegenwoordiger kreeg de catalogus en 

voorwaarden thuisgestuurd zodat ook in huiselijke kring hierover gesproken kon worden. Dan 

vroegen we op welk artikel de zinnen gezet zou worden : hoog aangezet natuurlijk. Tijdens de 

looptijd kregen de vertegenwoordigers steeds correspondentie : je bent er bijna, zet nog even 

door, doe je best etc. We gingen zelfs zo ver dat we een fraai cadeautje naar het huisadres 

stuurden naar de vrouw des huizes, met daarin een luxe sierradendoosje me slechts 1 oorbel 

er in. De bijgaande brief gaf dan aan : wanneer je … units hebt verkocht krijg je ook de andere 

oorbel in je bezit. Natuurlijk met het doel dat moeder de vrouw haar man eens lekker zou 

verwennen om zo de set compleet te krijgen… 

De bedrijven Boers en Kuipers kochten zelf de artikelen in, verzorgden de opslag, 
orderverwerking en verzending. Ook werden de coupons geleverd en de correspondentie met 
de bestellers gevoerd. Voor de actievoerder dus weinig extra werk en de verzendhuizen 
verdienden aan de artikelen en konden de verzendkosten verrekenen in de consumentenprijs. 
Ik bezocht bedrijven, sprak met de directeuren, product- managers marketing managers, 
verkoopleiders, bedrijfsleiders etc. Door na te gaan waar de mogelijkheden en de knelpunten 
lagen, ging ik een systeem ontwerpen om uiteindelijk een contract af te sluiten.  
 
 
 

       
 
 
Van de Amerikaanse firma Gold Bond Stamps, eigenaar van Boers Verzendhuis Tubbergen, 
kreeg ik de documentatie over de incentive-campagnes die werkten op de Amerikaanse 
markt. Gold Bond Incentives was een beloningssysteem dat zeer omvangrijk was. Hele slimme 
programma’s en geweldige assortimenten met heel veel “Must have’s”  tot sportvliegtuigen 
en plezierboten aan toe. 
 
In 1977 kwam er in Nederland dus een wet beperking cadeaustelsel en moest een 
premiumartikel ook tegen een kostprijs te koop worden aangeboden en mocht niet meer 
alleen gratis tegen zegels/coupons verkrijgbaar zijn, het mocht niet branchevreemd zijn etc. 
Dat was allemaal niet werkbaar. De incentive-acties verdwenen en  
binnen een jaar waren de meeste zegelsystemen van de Nederlandse markt verdwenen.  
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Om een indruk te krijgen : hierbij een inkijk in mijn campagneboekje in 

de periode van 1970 tot 1977 bij Boers Verzendhuis Tubbergen en 

Kuipers Incentive Sales Service Hengelo (O). 

 

 
1. SPAARACTIE PERSIL ‘EMMERTJES’ 

 
 

 
 
TREFWOORD  
Zeeppoeder  
ONDERNEMING  
Unilever, Rotterdam - Persil  
PROBLEEM - DOELSTELLING  
Hogere verkoopcijfers  
DOELGROEP  
consument  
AKTIE  
Op verpakkingen en in de folder wordt een klein assortiment  
huishoudelijke artikelen aangeboden die doormiddel van  
inzending van 'emmertjes' en een bijbetaling zijn te  
verkrijgen. sponzen, zemen, emmers etc.  
KOSTEN 
self liquidating, bijbetaling dekte alle kosten. 
KOMMENTAAR  
de actie liep 5 jaar. Op het hoogtepunt werden in een jaar 165.000 zendingen gerealiseerd.  
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2. KINDERPYAMA MET BIJBETALING BIJ DRIE MUSKETIERS VAN MARS. 

 

 
 
 
 
 
TREFWOORD  
Chocolade  
ONDERNEING  
Mars b.v.  
Veghel  
PROBLEEM - DOELSTELLING  
Grootschalige introductie van nieuw chocolade-caramel  
produkt Drie Musketiers.  
DOELGROEP  
Konsument  
AKTIE  
Bij inlevering van drie wikkels en een bijbetaling van  
Hfl. 9,95 was een tweekleurige badstof pyama verkrijgbaar waarop  
een afbeelding van de drie musketiers was 'gevlokt'.  
KOSTEN  
Self liquidating  
KOMMENTAAR  
pyama's bleken een gat in de markt te zijn. Door de grote vraag  
ontstonden lange levertijden. In totaal 26.000 pyama's verzonden.  
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3.  LEDENWERFACTIE AVRO MET HOREN ZIEN EN ZWIJGEN. 
 
 

   
 
TREFWOORD  
omroep  
SOORT ONDERNEMING  
AVRO 
Omroepblad actie Avrobode -Televizier Hilversum  
PROBLEEM - DOELSTELLING  
Werving van leden  
DOELGROEP  
Kijkers en luisteraars  
AKTIE  
Aanbieden van een setje poppetjes bij inschrijving lidmaatschap. 'lachen-pruilen-huilen'.  
KOSTEN  
Inclusief verpakking en verzending Hfl. 4,90 per stuk  
KOMMENTAAR  
Door goede vormgeving een gewild premium. Binnen een half jaar 25.000 sets verzonden.  
 

 
 

4. AFBEELDEN PREMIEARTIKELEN IN PRET-LITERATUUR 
 
TREFWOORD  
Lectuur - stripboeken  
SOORT ONDERNEMING  
Uitgeverij Classics Nederland, Naarden  
PROBLEEM - DOELSTELLING  
vergroting marktaandeel in Nederland  
DOELGROEP  
Consument  
AKTIE  
In elke nieuwe uitgave van een stripboek of roosromannetje  
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komen op de binnenzijde van de achterpagina aanbiedingen voor  
onder het thema 'vriendenclub'. Het artikelpakket is steeds aangepast aan de doelgroep en 
lezer. Voor de huisvrouw toiletartikelen, sierraden etc. Voor de  
stripverhalen speelgoed, replica's van stripfiguren etc.  
Tot een bepaalde datum na verschijnen kunnen deze artikelen met korting worden gekocht.  
KOSTEN  
Self liquidating  
KOMMENTAAR  
Door deze merchandising ontstond er een extra inkomstenbron voor de uitgever.  
 
 

 
 

5. VERSPREIDING NAAR WINKELIERS DISPLAY DE-KOFFIE 
 

 
 
TREFWOORD  
Koffie  
SOORT ONDERNEMING  
Douwe Egberts, Utrecht  
PROBLEEM - DOELSTELLING  
Promotie cadeauactie bij de detaillist  
AKTIE  
Aanbieden aan de detaillist van natuurgetrouwe replica van een antieke  
bedrijfskoffiemolens met wiel en slinger bij afname van een bepaalde standaard hoeveelheid.  
KOSTEN  
De goedkoopste molen (Taiwan) bij de kleinste hoeveelheid  
koffiemolen kost f 45,-  
KOMMENTAAR  
Artikel erg gewild als display  
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6. SPAARACTIE VOOR KLOKKEN BIJ TIK-TAK KOFFIE EN THEE 

 

 
 
TREFWOORD  
Koffie en Thee  
SOORT BEDRIJF  
TIK-TAK koffiebranders, Groningen  
Dhr.Tik Tak  
DOELSTELLING - PROBLEEM  
Vernieuwing en differentiatie van een vele jaren oud  
spaarsysteem waarop lepeltjes etc te verkrijgen is.  
DOELGROEP  
Konsument  
AKTIE  
Spaaractie voor de consument met slechts één artikelgroep  
die in de koffie en theebranche niet erg bekend is.  
Een assortiment klokken, horloges, wekkers en pendules  
wordt samengesteld en in een folder afgebeeld.  
De spaar actie gaat van start onder het motto -  
“ Het is allemaal Tik Tak wat de klok slaat”.  
Artikelen zijn doormiddel van verpakkingszegels en  
bijbetaling verkrijgbaar.  
KOSTEN  
per waardebon 6 cent  
KOMMENTAAR  
Voor een fabrikant met een klein marktaandeel is een aandachttrekkende opvallende actie 
vaker belangrijker dan een voor deze branche gebruikelijke actie  
 
 

 



 
29 

 

7. INCENTIVE-ACTIES MET VASTE CATALOGUS 
 
In zowel het programma van Boers in Tubbergen als in het programma van Kuipers Hengelo 
liepen incentive programma’s voor de meest uiteenlopende bedrijven. 
 
Voorbeelden zijn : 
Bezorgers van De Telegraaf, werknemers Stenotyp,Ras Drankenhandel voor de detaillist, 
Ormet Ensche beloning voor de bezorgers, Olga Matrassen voor de detaillist, Nederlandse 
Kaasunie voor eigen vertegenwoordigers,EGV tabakshandel voor eigen detaillisten, Egger 
vitrage Almelo voor verkoop product Vitraclip, Tima Ten Cate Geesteren detaillistenactie, 
Bosboom Schoenen voor afnemers, Lekekrland Zoetwaren voor winkeliers, Hugenot 
Apeldoorn voor HB benzine, Shell voor olieproducten benzinepompen, De Valk Epe voor 
bakkerijen, Joh.Verstraaten voor Kroon-winkeliers, IFA Apeldoorn voor de eigen winkeliers, 
etc. 
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INCENTIVE ACTIE. 
 
TREFWOORD  
Biscuit.  
SOORT BEDRIJF  
Meursing Biscuitfabrieken Amersfoort  
DOELSTELLING - PROBLEEM  
Grotere voorraadvorming bij de detaillist  
DOELGROEP  
Detaillist  
AKTIE  
Bij alle overdozen biscuits wordt in een actieperiode een waardecheque bijgepakt. Op deze 
waardecheques kon de detaillist artikelen gratis krijgen.  
KOSTEN  
totaal 25 cent per overdoos - cheque  
KOMMENTAAR  
Een eenvoudige actie die in korte periode te realiseren was zonder teveel kosten.  
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8. CONSUMENTENSPAARACTIE VOOR SLAGERS-ORGANISATIE. 
 

 
 
TREFWOORD 
Slagerscombinatie 
Topslagers,  
Banckertstraat 3, AMERSFOORT,  
Overkoepelende organisatie voor het slagersbedrijf met zegeldistributie in eigen beheer.  
Aard van de actie:  
Consumenten zegelactie gericht op de consument.  
Premieverwerving : 
De consument zendt spaarkaarten + bijbetaling in aan de Centrale.  
Individuele aflevering.  
Mogelijkheid tot geschenkenverwerving zonder spaarkaarten.  
Catalogus: 
20.000 exemplaren in 1972.  
 

 
9. INCENTIVEACTIE ALABASTINE VOOR DE DETIALLIST 

 

 
 
TREFWOORD 
Schildersmateriaal 
Alabastine N.V  
Industrieterrein 1,  
AHMERZODEN. 
De heer F. Poort.  
Aard van het bedrijf:  
Producent van gipsvulmiddel.  
Aard van de actie:  
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Verkoopbevordering bij de detaillist door incentive actie. Het bijpakken van waardepunten bij 
de overdozen 
Premieverwerving; 
De detaillist stuurt "plakkertjes" naar de Centrale.  
Individuele verzending.  
Catalogus: 3.000 stuks in 1972/73.  
 
 
 
 

 
 
 

10. CONSUMENTENACTIE VOOR SCHOTSE KOEKJES. 

 
 
TREFWOORD 
Zoetwaren 
United Biscuits,  
Reklame-adviesbureau van den Biggelaar,  
Roemer Visserstraat 2-4-6,  
AMSTERDAM. 
De heer C.A. Meijer,  
Aard van het bedrijf :  
Producent van zoetwaren.  
Aard van de actie:  
Verkoopstimulering doormiddel van Schotse poppen aan de consument voor product Mac 
Vities koekjes 
Premieverwerving: 
Consument stuurt punten en postzegels naar de Centrale.  
Individuele verzending.  
Folder : 500.000 exemplaren.  
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11. CONSUMENTENSPAARACTIE  LEVENSMIDDELENORGANISATIE CENTRA 
 

 
 
TREFWOORD 
Levensmiddelen 
CENTRA - Gebr. D. Schuitema N.V.,  
B.W.-laan 2.  
AMERSFOOHT. 
Aard van het bedrijf:  
Overkoepelende grossiersorganisatie Centra.  
Aard van de actie:  
Verkoopstimulering bij de Consument door middel van een groot non-food assortiment 
Premieverwerving : 
De detaillist stuurt kaart naar grossier en bestelt de premie rechtstreeks bij de Centrale in 
Tubbergen 
Verzending naar de detaillist die zorgt voor verspreiding 
Catalogus:  In 1972 250.000 exemplaren.  
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12. CONSUMENTENSPAARACTIE NON FOOD ZUIVELINDUSTR. ORMET ENSCHEDE 
 

 
 
TREFWOORD 
Zuivel 
Ormet,  
Raitfeisenstraat 25.  
ENSCHEDE. 
De heer van Damme.  
Aard van het bedrijf :  
Overkoepelende organisatie voor zuivelproducenten en een eigen huis aan huis distributie 
van zuivelproducten..  
Aard van de actie :  
Verkoopstimulering naar de consument.  
Premieverwerving: 
De consument bestelt het artikel en levert zegels en bijbetaling in bij de melkman.  
Verzending naar de bij de Ormet aangesloten zuivelfabrieken in de regio Twente.  
Folder:  jaarlijks 100.000 exemplaren.  
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13. HANDLING CONSUMENTENVERZENDHUIS HUISHOUDTEXTIEL SPANJAARD BORNE 
 

 
 
TREFWOORD 
Textiel 
Nijverdal ten Cate,  
Egbert Groterstraat 2,  
ALMELO. 
De heer A.J.J. Kenkel.  
Aard van het bedrijf:  
Textielconcern.  
Aard van de actie:  
Verkoopverzorging van Friendshop B.V. een nieuwe b.v. voor rechtstreekse verzending van 
textiel naar de consument. De afhandeling van binnenkomende bestellingen via coupons. 
Individuele verzending, voorraadverantwoording en opslag.  
Orderverwerving: 
Plaatsing van vier-kleuren advertenties in damesbladen en periodieken.  
Het bijsluiten van vriendenkaarten in de te verzenden pakketten.  
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14. ALBERT HEIJN PREMIE VAN DE MAAND CLUB CONSUMENTEN NON FOOD. 
 

    
   
TREFWOORD  
levensmiddelen  
ONDERNEMING  
ALBERT HEIJN 
Zaandam  
DOELSTELLING  
Het aantrekkelijk maken van een spaarsysteem door het aanbieden van een groot non-food 
assortiment  
DOELGROEP  
consument  
ACTIE  
Bij elke gulden gekochte levensmiddelen kon de consument voor 10 cent een zegel kopen.  
Volle spaarkaarten kregen een extra premie van 50% van de waarde.  
Het non-food assortiment omvatte rond de 6.000 artikelen en periodiek verscheen een 
catalogus van 300 pagina's.  
De omzet in de zegels was jaarlijks rond de 500 miljoen,  
de omzet in de 'premie van de maand club’  was rond de 50 miljoen per jaar.  
Een start was de actie met de koelkasten van AH waarbij er via KTWI Hengelo in 1 jaar tijd 
25.000 stuks in heel Nederland op locatie werden afgeleverd. 
KOSTEN  
de actie was een sterk winstgevend project.  
KOMMENTAAR  
Doordat levensmiddelen zaken steeds meer non-food in het eigen assortiment kregen werd 
de zegeltjes non-food catalogus een eigen concurrent.  Albert Heyn verkocht deze tak aan 
V&D.  
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15.  MEURSING KAASDOMINIKOEKJES MET OT EN SIEN DOMINOSTENEN 
 

       
  
 
TREFWOORD  
kaaskoekjes  
ONDERNEMING  
Meursing b.v.  
Amersfoort  
PROBLEEM - DOELSTELLING  
Introductie van koekjes met ander smaken  
DOELGROEP  
consument  
AKTIE  
Op elke verpakking van de koekjes werd een zakje met een kartonnen dominosteen 
aangebracht.  
Via Wolters Noordhof was een Ot en Sien Dominospel beschikbaar. Kartonnen stenen met de 
afbeelding van Jetses werden gedrukt door de Bornse Cartonnage. Elke 'steen' werd bijgepakt 
bij elk product en zo kon men een eigen Ot en Sien spel bij elkaar sparen.  
KOSTEN  
Hfl. 0,04 per steen 
KOMMENTAAR  
Meursing bestelde 20.000 stenen maar liet de actie nooit doorgaan.  
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16. CHIQUITA DISPLAY VOOR GROENTEBOEREN. 
 

 
 
TREFWOORD  
Bananen  
ONDERNEMING  
Chiquita, 
Vlaardingen  
PROBLEEM - DOELSTELLING  
Vergroting winkelvoorraad bij de detaillist  
DOELGROEP  
Detaillist  
AKTIE  
Bij afname van een bepaalde hoeveelheid in een bepaalde periode werd een 
palmboomdisplay gratis  
aangeboden  
KOSTEN  
per palmboom f 45,-  
KOMMENTAAR  
Het artikel was een aantrekkelijke display en verhoogde de omzet.  
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17. INCENTIVE VOOR VERTEGENWOORDIGERS JOHNSON WAX 
 

   
 
 
 
TREFWOORD  
poetsmiddelen  
ONDERNEMING  
Johnson wax, 
Mijdrecht  
PROBLEEM - DOELSTELLING  
Hogere verkoopcijfers per vertegenwoordiger realiseren  
DOELGROEP  
Vertegenwoordigers  
AKTIE  
Verkochte hoeveelheden per vertegenwoordiger per periode worden in de 
verkoopvergadering bekendgemaakt en beloond met een bonus. De hoogste verkoopcijfers 
de mooiste cadeaus. Vertegenwoordigers krijgen in de vergadering 1 oorbel met het bericht 
dat de tweede gouden oorbel komt wanneer een bepaalde kwantiteit is verkocht. Gelijktijdig 
is een brief met gelijke strekking naar de vrouwen van de vertegenwoordigers gezonden.  
KOSTEN  
Per verkoopeenheid werd Hfl. 10,- waarde verstrekt, waarmee artikelen uit de catalogus 
konden worden gekocht. 
KOMMENTAAR  
actie werd door de vertegenwoordigers als een te harde benadering  gezien.  
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5.   Het einde van een periode. 

De wet “ Beperking Kadostelsels”  gooide in 1977 roet in het eten. Non food mocht niet meer 

door de levensmiddelenbedrijven via spaaracties worden aangeboden. Koopzegels waren niet 

meer mogelijk en bijbetalingen werden aan banden gelegd. Het einde voor de grote 

verzendhuizen. Een ombouw naar een reguliere levering van een non-food assortiment aan 

de supermarkten was een poosje een pleister op de wonde maar alras verdwenen de 

verzendhuizen en spaaracties helemaal uit beeld. 
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Zelfs de grootse spaaractie van Nederland, de Douwe Egberts koffiepunten, moest bijna het 

loodje leggen. Van de speciale DE kadowinkels waar je je cadeau zelf kon uitzoeken en 

ophalen bestaat er op dit moment geen enkele meer, maar de DE spaarpunten hebben het 

overleefd. Net als het Airmiles systeem, dat tot op de dag van vandaag o.a. bij de Praxis 

Bouwmarkten nog in gebruik is. 

 

        

 

 

6. Een nieuwe tijd  

De verzendhuizen in Twente zijn verdwenen. In afgeslankte vorm zijn er nog sporadisch acties 

te vinden met spaarkaarten en zegeltjes. Maar verzending per post heeft een ongekende 

vlucht gemaakt. Winkelcentra lopen leeg en een oerwoud aan webwinkels is ontstaan. 

Het waren toen ook andere tijden. Voor het merendeel van de bevolking waren de kosten 

voor het dagelijks levensonderhoud een groot deel van het maandelijks inkomen. Wanneer je 

iets extra’s wilde dan moest je er voor sparen. Wanneer we de piramide van Mazlow volgen 

en projecteren op onze huidige tijd, dan zien we dat de kosten voor het dagelijks 

levensonderhoud nog maar een klein deel uitmaken van het gehele inkomen. Wanneer we 

iets extra’s willen hebben dan kopen we he gewoon, lenen geld of leasen. Voor iets sparen 

waar je normaal niet aan toe komt, was de succesformule voor de zegelacties  een drijfveer 

getrouw een bepaald soort producten te kopen die je sowieso nodig had. Die drijfveer is er 

niet meer en  

In de overgang naar ons digitale tijdperk zijn er nieuwe vormen van sparen ontstaan. 

Vergelijkbaar met het “Flappen tappen” .  Deze manier van onpersoonlijke geldtransacties 

was in de vorige eeuw ondenkbaar, toen we nog in de rij voor het loket bij de bank stonden 

om ons eigen geld af te halen of te storten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er nu in deze 
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tijd voor het zegeltjes sparen veranderd is in het opbouwen van een digitaal tegoed met 

bijvoorbeeld een bonuskaart en waaraan allerlei aanbiedingen en diensten worden 

gekoppeld. 

Een innovatief  tussen-systeem was bijvoorbeeld het idee van een “StampWallet” . Hiermee 

kon je  via je telefoon sparen. Nadat je in een winkel iets hebt gekocht,  kreeg je op je 

kassabon een QR code die je met de telefoon kon scannen. De waarde van de QR-code en je 

spaartegoed is bij het inloggen te zien op de speciale website en daar kon je gelijk ook 

artikelen bestellen. Een soort Airmiles-systeem maar dan zonder kaart. Even je account 

nalopen en via internet bestellen. Dat is natuurlijk minder spannend dan fysiek een gegomd 

papiertje te krijgen, dat op te plakken en te zien dat je langzaamaan jouw spaarkaarten  vol 

kreeg om jouw droomwens in vervulling te laten gaan. 

Dus al jarenlang al geen droge mond meer van het zegeltjes likken en geen keukenlade vol 

met alle soorten zegels en bonnetjes.  Wat gebleven is een herinnering aan een tijd waarin 

het besef leefde dat je met kleine beetjes toch tot iets groots kon komen.  

Na de nieuwe wetgeving in 1977 kwam ik op straat te staan en moest op zoek naar een 

nieuwe uitdaging. Gelukkig verliep dat erg voorspoedig en kon aan de slag bij de Provinciale 

VVV Overijssel in Almelo. Een functie in de toeristische promotie die me minstens zoveel 

plezier heeft gegeven als de wereld achter het zegeltjes sparen. 

 

 

Rob Meijer 

Ootmarsum.  

2020 
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