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The end of Dutch chip phonecards.  
 

Greet Plekker-van Sante, ATA’s member in the Netherlands, brought the article on the next page 
(in Dutch), and which appeared on 11 February 2011 in a local newspaper, to the attention of 
ATA’s members. It confirms the end of chip phonecards in the Netherlands. The photograph of 
Eddy van Leeuwen below appeared with the article.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eddy van Leeuwen tussen zijn telefoonkaarten. 
 

Below are the details of KPN’s first public phonecard (courtesy of Colnect 
website) 

 
Catalogue code: D001 
Issue date: 1986 
Card system: Landis & Gyr optical 
Nominal value: 5 ƒ 
Number printed: 58 120 
Description: 20 units  
Serial numbers: 603A 1986-03-01 & 609A 1986-09-01  

. 

 
 
 

http://colnect.com/af/phonecards/list/country/151-Nederland/company/66-KPN/year/1986/series/2183-LG_Standard_1_th_Serie
http://colnect.com/af/phonecards/list/country/151-Nederland/company/66-KPN/system/8-Landis_Gyr_Optical/series/2183-LG_Standard_1_th_Serie
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Met verdwijnen telefooncel nadert ook einde 
van telefoonkaart 

’Ik doe ze niet voor 
appel en ei weg’ 

 
ZAANDAM - KPN heeft het einde van de 
telefooncel aangekondigd. Daarmee komt 
ok een eind aan een ander fenomeen: de 
telefoonkaart. Volgens verzamelaar Eddy 
van Leeuwen baande deze kaart in tech-
nisch opzicht het pad voor het mobieltje. 
 
Je kunt Van Leeuwen ook exverzamalaar 
noemen. Sinds 2006 brengt KPN al geen 
nieuwe series meer uit. De Zaandammer 
heeft er nog duizenden, maar hij is de eerste 
om te erkennen dat de telefoonkaart niet 
’hot’ meer is. Had je vroeger twee ruil-
beurzen per weekeinde, nu hoogstens een 
in de twee maanden.  
 
Vroeger stond Van Leeuwen (40) daar elk 
weekeinde te handelen om met de op-
brengst nieuwe, bijzondere exemplaren te 
bekostigen. Want fanatiek was hij. Bij Am-
sterdam CS (toentertijd goed voor zo’n 
dertig telefooncellen) vroeg hij bellers om 
lege kaarten. Uit de afvalbakjes viste hij 
weggegooide exemplaren. ,,Nee, hygienisch 
was het niet’’, lacht hij. 
 
Voor Van Leeuwen blijft de telefoonkaart 
een interessant fenomeen. Er loopt een 
directe lijn van die kaart naar mobiel, is zijn 
stelling. ,,De chip op de simkaart en ook op 
de huidige bankpassen komen er vandaan. 
De opkomt van de mobiel is te danken aan 
de technologie die de telefoonkaart heeft 
opgeleverd. Het was ook het eerste pasje in 
dit formaat. Nu hebben alle pasjes deze 
afmetingen.’’ 
 
De kaart werd ingevoerd omdat het handig 
was tegen criminaliteit, terwijl de PTT geen 
muntjes meer hoefde op te halen. Boven-
dien werd je zo gedwongen om vooruit te 
betalen. Of je de minuten verbelde of niet, 
de PTT had zijn geld.  
 

De verzameling van Van Leeuwen toont de 
ontwikkeling. De eerste kaart in 1986 heeft 
nog een strip die wordt afgetekend door de 
automaat. Door er een plakbandje over te 
plakken kon je de kaart eindeloos her-
gebruiken. De magneetstrip volgt niet veel 
later, en begin jaren negentig waait de chip 
over uit Duitsland. Overigens werd daar toen 
al mee gefraudeerd, herinnert Van Leeuwen 
zich. ,,Bij het nieuws over de fraude met de 
OV-chipcard had ik een flashback. Wat 
hebben we geleerd?’’ 
 
De telefoonkaart werd een dankbaar ver-
zamelobject, omdat de mogelijkheden van 
het kaartje al snel ombeperkt bleken. Het 
begon in Nederland met een Van Gogh-
serie, en vele andere afbeeldingen volgden. 
Je kon er – tegen betaling natuurlijk – je 
reclameboodschap op kwijt, je museum op 
aanprijzen of er een visitekaartje met bel-
tegoed van laten maken. ,,Soms kwamen er 
wel duizend verschillende kaarten per jaar 
uit.’’ 
 
In Van Leeuwens verzameling ook kaarten 
van Greenpoint. Wie herinnert zich dat 
system nog? Kon je mobiel bellen, maar 
moest je wel eerst naar zo’n punt toe rijden. 
De Zaandammer vindt het te makkelijk om 
daar lacherig over te doen. ,,Voor elke 
nieuwe ontwikkeling geldt dat je via 
mislukkingen bij het uiteindelijke system 
komt, in dit geval de gsmtelefoon.’’ 
 
Nu zit Eddy van Leeuwen nog wel met 
duizenden telefoonkaarten die steeds 
minder een courant verzamelartikel zijn. ,,Dit 
is niet het moment om te verkopen. Maar 
hoe langer je wacht, hoe minder het moment 
is.’’ Heeft de collectie nog emotionele 
waarde voor hem? ,,Steeds minder. Maar 
nog wel zoveel dat ik hem niet voor een 
appel en een ei wegdoe.’’ 


