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1973 
 
 
Attema Mode uitgave 1973 
 
10 etiketten, nrs. 1 t/m 10 
2 paketiketten 
 
Alle etiketten verticaal. 
 
Het modebeeld voor  
1973.  
Maxi-jurken zijn nog in  
en we zien de opkomst  
van de tuniek en de  
wijde broekspijpen! 
 
 
 

Atria Planeten (herdruk) 
 
8 etiketten, ongenummerd, 1 paketiket 
 
Alle etiketten verticaal. 
 
Deze serie stamt al uit 1961 (zie pagina 16),  
maar begin jaren ’70 is er een opvallende  
herdruk.  De letters l en f van lucifers zijn  
langer dan op de ‘oude’ etiketten. Bovendien  
zijn de doosjes inmiddels van karton waardoor  
de etiketten iets smaller zijn gesneden (34 i.p.v. 35mm).  
Het paketiket is uiteraard ook kleiner: 57x66mm.  
In eerste instantie is deze herdruk nog op mat papier verschenen  
(uiterst zeldzaam) maar al snel verscheen deze op glanzend  
wit papier. De kleur groen van de planeten kan door diverse  
nadrukken variëren. De 8 planeten:  
Jupiter, Mars, Mercurius, Neptunus, Pluto, Saturnus, Uranus  
en Venus. 
 
 
Edah ruimtevaart lucifers nrs. 41-60 
 
20 etiketten, nrs. 41 t/m 60 
1 paketiket 
 
Nrs. 41, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 56 en  
59 verticaal,  
de overige etiketten horizontaal. 
 
Inmiddels was de laatste Apollo vlucht 17 al verleden tijd, maar  
deze serie eindigt nog met Apollo 14 met maankarretje (niet te  
verwarren met de maanwagen van Apollo 15)  
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Rizla+ Europese vlaggen 
 
25 etiketten, ongenummerd 
geen paketiket 
 
Een herkenbare serie voor iedereen  
die in de jaren ’70 rookte!. Deze  
lucifers waren niet normaal in de  
winkel te koop maar werden vooral  
gebruikt als ‘weggevertjes’ bij o.a. de  
aankoop van rookwaren in sigaren- 
winkels en horeca.  De afgebeelde vlaggen zijn van België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittanië, Hongarije, Ierland, Italië, Joegoslavië, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Poertugal, Roemenië, Sowjet-Unie, Spanje, Tsjecho 
Slowakije, Ijsland, Zweden en Zwitserland. Onder Rizla+ staat de tekst ‘SIGARETTENPAPIER’. In 
1980 wordt de serie opnieuw uitgegeven met 2-talige tekst, maar daar komen we t.z.t. op terug.  
De vlag van België heeft een groene achtergrond, die van Duitsland en Spanje een blauwe 
achtergrond. Alle andere hebben een gele achtergrond. 
 
 
IFA verzamel allemaal 
 
30 etiketten, nrs. 1 t/m 30 
3 paketiketten 
 
Alle etiketten horizontaal. 
 
Na 7 jaar afwezigheid komt  
IFA weer met een drietal  
kleine series op de markt.  
Het betreft afbeeldingen van  
‘oude’ beroepen, te weten:  
De Papierperser (nrs. 1-10),  
De Kantoorklerk (nrs. 11-20)   
De Bovenmeester (nrs.21-30).  
De eerste 9 etiketten van elke serie vormen samen de afbeelding op het paketiket, het 10e de 
complete afbeelding in verkleinde weergave. 
. 
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Euco Nederlandse Lichtbakens 
 
20 etiketten, nrs. 1 t/m 20 
1 paketiket 
 
Nrs. 17, 18 en 20 horizontaal,  
alle overige etiketten verticaal. 
 
Tegenwoordig één van de populairste  
en meest gevraagde series voor  
‘thema’-verzamelaars. De afgebeelde vuurtorens zijn die  
op Urk, Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland  
en Texel, in Huisduinen, Egmond aan zee, IJmuiden,  
Noordwijk, Scheveningen, Hoek van Holland, Ouddorp, Haamstede, Westkapelle en Breskens, de 
lichtschepen Terschellingerbank, Texel en Noord-Hinder en lichteiland Goeree. Opvallende 
afwezige: de overbekende vuurtoren op Marken!  
 
 

VIVO Vivola-aanbiedingen serie 21-40 
 
20 etiketten, nrs. 21 t/m 40, 1 paketiket 
 
Nrs. 21 t/m 30 verticaal,  
nrs. 31 t/m 40 horizontaal. 
 
Opnieuw een 20-tal typische jaren ’70  
artikelen die verkrijgbaar waren met de  
vivola-spaarzegeltjes van de VIVO. 
 
 

Kroon vogels serie 1-20 
 
20 etiketten, nrs. 1 t/m 20 
1 paketiket 
 
Nrs. 1 t/m 10 verticaal,  
nrs. 11 t/m 20 horizontaal. 
 
De Kroon blijft bij de  
gevederde vrienden. Na  
de populaire series met  
duiven gaat met nu verder  
met andere vogels, te beginnen met de  
alledaagse vogels zoals o.a. huismus, ekster, 
spreeuw, vink, eend, merel en koolmees. 
 
 

Masccotte 3x beter 
 
3 etiketten, ongenummerd, 1 paketiket 
 
Het ‘andere’ merk vloeitjes komt met een  
nieuwe serie met het bekende rokende  
mannetje: rolt beter, plakt beter, brandt beter. 
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Molen lucifers 19e , 20e, 21e en 22e serie 
 
4x10 etiketten, nrs. 181 t/m 220 
4 paketiketten 
 
alle etiketten verticaal. 
 
Als laatste series uit 1973 de Molen-series  
van dat jaar. Met molens in Bovenkarspel,  
Nederhorst de Berg, Nieuwe Niedorp,  
Kortenhoef, Ouder Amstel, Warmond, Zoeterwoude, Zoetermeer,  
Lexmond, Monster, Elden, Lienden, Hulshorst, Ruinen,  
Colijnsplaat, Oost Souburg, St. Philipsland, Winschoten,  
Garmerwolde, Bellingwolde, Hippolytushoef, St. Maarten, Zijpe,  
Wijdenes, Rotterdam, Arkel, Goedereede, Gorinchem, Hoenkoop,  
Harderwijk, Putten, Garderen, Kropswolde, Midwolda, Workum,  
Zuidwolde, Weert, Goes, Boekel en Gemert.   
 
 
Vlinder film- radio en t.v. sterren  
serie E81-E100 / Serie E101-E120 
 
40 etiketten, nrs. 81 t/m 120 
4 paketiketten:  
serie E81 t/m E100: Joke Bruys /  
                                 Helen Sheperd 
serie E101t/m E120: Ciska Peters /  
                                  Bing Crosby 
 
Nrs. E90, E101, E106 en E117  
horizontaal, de overige verticaal. 
 
Ook de Vlinder-serie gaat in volle  
vaart door. Opvallend is dat op de  
paketiketten nog steeds ‘Weerter Lucifers’ staat terwijl de productie al  
in 1967 is overgegaan naar Eindhoven.  
   
 

1974 
 
 

Klimop paarden 
 

15 etiketten, nrs. 1 t/m 15 
1 paketiket 
 

alle etiketten horizontaal. 
 

Klimop is één van die kruideniers die nog wel een nieuwe serie  
uitbrengt. En ze hebben zelfs nog een onderwerp bedacht dat al  
die jaren nog niet aan de orde was gekomen! De 15 etiketten  
laten 9 paardenrassen en 6 ‘hippische’ evenementen zien:  
circus, Spaanse rijschool, Polo, Wedrennen, Concours hippique  
en Harddraverij.  
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Attema Mode 74/75 
 
10 etiketten,  
nrs. 1 t/m 10 
2 paketiketten 
 
alle etiketten  
verticaal. 
 
De naar wat zal  
blijken laatste modeserie.  
Steeds hetzelfde model toont dikke  
wintertruien, luchtige zomerkleding,  
avondjurken en vrijetijds-spijkerkleding.  
Voor elk wat wils dus!  
 
 
SRV leesplankje 
 
17 etiketten, ongenummerd 
1 paketiket 
 
alle etiketten verticaal. 
 
De reclamemensen van de SRV hebben  
opnieuw een originele serie bedacht.  
De 17 afbeeldingen van het overbekende leesplankje van  
ontwerper M.B. Hoogeveen en illustrator C. Jetses voorzien van  
een tweeregelig rijmpje. Voor wie de afbeeldingen vergeten is of  
van de generatie die ze niet meer heeft geleerd op school nog 
even de lijst:  
aap, noot, Mies,  Wim, Zus, Jet, Teun, vuur, Gijs, lam, Kees, bok,  
weide, Does, hok, duif, schapen. 
Gelijktijdig had de SRV ook een actie met een serie van 16 lucifers- 
mapjes met verzamel-stickers van Tom Poes en spelers van de  
(voorlopige) selectie van het Nederlands voetbalelftal voor het WK van 1974.  
Deze mapjes kreeg men cadeau bij bepaalde artikelen en met kon er prijzen  
mee winnen.  
 
 
Eurotrip GG serie 41-60 
 
20 etiketten,  
nrs. 41 t/m 60 
1 paketiket 
 
alle etiketten  
verticaal. 
 
wederom een nos- 
talgisch overzicht  
van typische jaren  
’70 gebruiksartikelen. 
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VIVO Vivola-aanbiedingen serie 41-60 
 
20 etiketten, nrs. 41 t/m 60 
1 paketiket 
 
Nrs. 41-50 verticaal, 
nrs. 51-60 horizontaal. 
 
De serie met spaarzegel- 
artikelen van concurrent  
Eurotrip was al gevorderd tot 60 stuks, dus kan de VIVO  
niet achterblijven.  
En zeg eens eerlijk: wie heeft er niet zo’n bielzenhouten  
salontafeltje gehad in de jaren ’70? 
 
 
Molen lucifers 23e , 24e, 25e, 26e, 27e  en 28e serie 
 
6x10 etiketten, nrs. 221 t/m 280 
6 paketiketten 
 
alle etiketten verticaal. 
 
We zijn al weer aan het einde van 1974  
aangekomen. Voor het gemak voegen we 
de 4 series uit 1974 en de twee uit 1975  
samen. Daarom wel een flinke lijst met  
plaatsnamen:  
Schoorl (2x), Hensbroek, Zijpe, Rotterdam, 
Aarlanderveen, Leidschendam, Bergambacht, Baambrugge,  
Didam, Geesteren, Hoogeveen, Hoogemeden, Spijk, Oisterwijk, Someren, Willemstad, IJzendijke, 
Tholen, Burgh, Haarlem (2x), Edam, Amsterdam, Westmaas, Leiden, Alkemade, Alphen a/d Rijn 
(2x), Tienhoven, Montfoort, Doetinchem, Dalfsen, Vilsteren, Witmarsum, Workum, Mensingeweer, 
Vierverlaten, Zeilberg, Megen, Niftrik, Wissenkerke, Akersloot, Warmond, Oud-Alblas, 
Bleskensgraaf, Loenen a/d Vecht, Batenburg, Bredevoort, Oene, Rekken, Ten Post, Delfzijl, 
Zandeweer, Stramproy, Zeeland, Hank, Budel, Volkel en Biggekerke.    
 
 
Vlinder film- radio en t.v. sterren  
serie F1-F20 / serie F21-F40 
 
2x20 etiketten, nrs. F1 t/m F40 
4 paketiketten:  
serie F1-F20:  The Partridge Family /  
                        Gerard Cox 
serie F21-F40: Gilbert O’Sullivan / Rita Reys 
 
Nrs. F90, F10, F17, F18, F19, F20, F29, F30 en F40 horizontaal,  
de overige etiketten verticaal. 
 
De tekst ‘Weerter Lucifers’ is eindelijk van het paketiket  
verdwenen. Één slordig foutje: The Golden Earrings (F24)  
hadden al enkele jaren eerder de ‘s’ laten vallen uit hun bandnaam…..  
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1975 

 
 

Kroon vogels serie 21-40 
 
20 etiketten, nrs. 21 t/m 40 
1 paketiket 
 
Nrs. 21-30 verticaal, nrs. 31-40 horizontaal. 
 
Deel 2 van de fleurige vogel-serie met dit keer vogels die men  
sneller in bos en weiland zal aantreffen dan in de achtertuin,  
zoals specht, reiger koekoek, wielewaal en kemphaan. 
 
 

A&O cartoon lucifers 
 
28 etiketten, nrs. 1 t/m 28 
1 paketiket 
 
Nrs. 2, 6, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24  
en 25 verticaal,  
overige etiketten horizontaal. 
 
De A&O gooit het na de vlaggen over  
een andere boeg. Kennelijk was het  
burgerlijk moreel en respect midden jaren ’70 ook al tot een  
dusdanig bedenkelijk niveau gedaald waardoor A&O op het  
idee kwam om deze maatschappelijke misstanden eens  
onder de aandacht te brengen. In de serie worden een 28-tal  
asociale zaken middels cartoons uitgebeeld met de begeleidende,  
alleszeggende tekst MOET DAT NOU? Met name het overal dumpen  
van afval was de reclamemakers van A&O een doorn in het oog!   
Maar ja, zijn wij niet ooit allemaal begonnen met verzamelen door de  
op straat weggegooide lucifersdoosjes op te rapen….. 
 
 

Attema Strip-lucifers 
 
20 etiketten, nrs. 1 t/m 20 
5 paketiketten:  
Asterix, Obelix, Abraracourix,  
Assurancetourix en Panoramix 
 
Nrs. 2, 3, 5, 8 en 19 verticaal, 
overige etiketten horizontaal. 
 
Een wat vreemde serie met 20 afbeeldingen uit de bekende  
Asterix-strips. Er zit namelijk  geen enkele samenhang in de  
etiketten (ze vormen samen geen verhaal) en behalve het  
nummer en een eventuele tekstballon staat er geen tekst op de  
etiketten. Op de paketiketten staat onderaan alleen ‘LUCIFERS’.  
In België is dezelfde serie verschenen maar dan op de  
paketiketten ‘LUCIFERS/ALLUMETTES’ (zie bijlage 5).  
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1976 
 
 
Eurotrip GG-serie 61-80 
 
20 etiketten, nrs. 61 t/m 80, 1 paketiket 
 
alle etiketten verticaal. 
 
Na de VIVO is het weer de beurt aan  
Eurotrip. 20 nieuwe ‘hartewensen’ om  
voor te sparen met GG-zegels.  
Het ontwerp van de etiketten is volledig veranderd  
en gemoderniseerd.  
 
 
Vlinder film- radio en t.v. sterren 
Serie F41-F60 / serie F61-F80 
 
2x20 etiketten, nrs. F41 t/m F80 
4 paketiketten:  
serie F41-F60:  
Conny Vandenbos / John Woodhouse 
serie F61-F80:  
Carpenters / Conny Vink 
 
Nrs. F41, E55, F62, F63, F67, F71 en  
F80 horizontaal, overige etiketten verticaal. 
 
Na 13 jaar, 864 doosetiketten en 47 paketiketten komt er een  
einde aan de grootste Nederlandse serie. En 45 jaar later zijn ze  
nog steeds redelijk populair. Waarschijnlijk uit nostalgische overwegingen, want naar bepaalde 
artiesten wordt nog steeds gevraagd. 
Vreemd feitje: ik kan mij herinneren dat doosjes lucifers uit deze series destijds verpakt waren in 
zakken snoep die te koop waren bij Jamin. Niet bepaald pedagogisch verantwoord…… 
 
 
Euco katten  
 
20 etiketten, nrs. 1 t/m 20 
1 paketiket 
 
Nrs. 1-10 verticaal, 
nrs. 11-20 horizontaal. 
 
3 jaar na de ‘vuurtoren’- serie komt de Euco nog met een nieuwe  
serie. Er zijn door de jaren heen vele dierenseries verschenen,  
maar katten waren nog niet eerder aan bod gekomen. 
De serie is gedrukt op glanzend papier. Een paar jaar later zal  
deze worden herdrukt op dun, mat papier maar daar komen we  
later op terug. 
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Rizla+ oldtimers 
 
30 etiketten, ongenummerd 
geen paketiket 
 
alle etiketten horizontaal.  
 
Op deze etiketten alleen de tekst ‘SIGARETTENPAPIER’. Later zal de serie tweetalig verschijnen, 
maar ook daar komen we later op terug.  
De 30 oldtimers:  
Aston Martin 1921 / Aston Martin 1925 / Barré 1902 / Citroën 1923 / Delage 1906 / Fiat 1910 /  
Fiat 1912 / Fiat 1919 / Fiat-Sport 1933-1937 / Gui 1910 / Horch Tonneau 1903 / La Licorno 1912 / 
Lombard 1920 / Mercedes 1914 / Mercedes 1931 / Mercedes 1934 / Morris 1926 / Opel 1898 / 
Opel 1902 / Opel 1909 / Opel 1911 / Panhard 1897 / Peugeot 1905 / Peugeot-Lion 1906 /  
Peugeot 1908 / Peugeot 1924 / Renault 1902 / Renault 1906 / Renault 1933 / Vauxhall 1913  
              
 
SRV kamerplanten 
 
20 etiketten, ongenummerd 
2 paketiketten 
 
Alle etiketten verticaal 
 
De SRV gaat gestaag door  
met het uitbrengen van nieuwe  
series. En wederom een niet  
eerder aan bod gekomen  
thema: kamerplanten, met hun  
eigenschappen en verzorging. 
 
Het betreft de volgende  
planten:  
Ananasplant / Bromelia / Bruidsbloem / Cactus / Chinees lantaarnplantje /  
Christusdoorn / Croton / Dieffenbachia / Drakenbloedboom / Ficus /  
Gatenplant / Hertshoorn / Kaaps viooltje / Kerstster / Klimop / Parapluplantje /  
Peperomia / Philodendron / Sierasperge / Varen 
 
 
Molen lucifers 29e en 30e serie 
 
2x10 etiketten, nrs. 281 t/m 300 
2 paketiketten 
 
Alle etiketten verticaal 
 
De Molen-serie gaat nog wel even  
door. Inmiddels is met gevorderd tot  
nummer 300.  
In deze twee series molens in Uitgeest, Alkemade, Noordwijk, Leiderdorp, Wateringen, Abcoude, 
Loenen a.d. Vecht, Maarssen, Alphen a.d. Maas, Kilder, Beesd, Zuilichem, Didam, Aalden, 
Slochteren, Mensingeweer, Dieden, Milheeze, Zierikzee en Veere. 
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OK 2e serie 
 
3 etiketten, ongenummerd (sponsorverpakking) 
 
 
 
 
 
 
 
 
het derde etiket lijkt op die uit de eerste serie (pagina 78), er staat nu echter  
‘benzine’ in plaats van ‘superbenzine’. Het vierde etiket (jongen met pet) is een  
losse uitgave maar voor de compleetheid hier toch afgedrukt. Dit etiket is ver- 
schenen op helder-wit en grauw-wit papier en bovendien ook in mignon-formaat.  
Het etiket met de vrachtwagen is nog enkele malen herdrukt waarbij de rode  
kleur een stuk donkerder is. 
 
Welkoop 
 
2 etiketten, ongenummerd, (sponsorverpakking) 
 
In 1899 wordt onder de naam Centraal Bureau een  
agrarische coöperatie opgericht om boeren te helpen  
bij het inkopen van meststoffen. In 1962 veranderd de  
naam in Cebeco en in 1970 in Welkoop.  
De winkels van Cebeco / Welkoop en de tankstations  
van OK waren vaak naast elkaar te vinden. 
 
 

1977 
 
 
Molen lucifers 31e, 32e, 33e en 34e serie 
 
4x10 etiketten, nrs. 301 t/m 340 
4 paketiketten 
 
Alle etiketten verticaal 
 
Het zijn slappe tijden voor de verzamelaar. 
In 1977 verschenen er naast de serie  
Kroon-vogels van de volgende pagina alleen  
maar 2 nieuwe Molen-series, namelijk de 31e en 32e serie.  
We voegen daar meteen ook maar de 2 series uit 1978 aan toe,  
de 33e en 34e serie.  
In totaal dus weer 40 molens uit Aalsmeer, Bleskensgraaf,  
Schelluinen, Rockanje, Reeuwijk, Linde, Roderwolde, Ouddeel, Oldenhove, Noordbroek, 
Slochteren, Eenrum, Nieuw-Scheemda, Onderdendam, Aalburg, Almkerk, Budel, Vlierden, Bakel, 
Heeze, Santpoort, Wervershoof, De Bol-Texel, Paesens, Roelofarendsveen, Ravenstein, Uden, 
Drunen, Hooge Zwaluwe, Aalburg, Ermelo, Giesbeek, Doetinchem, Kekerdom, Etten, Zonnemaire, 
Middenschouwen, Wemeldinge, Kloetinge en St.Maartensdijk.  
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Kroon vogels serie 41-60  
 
20 etiketten, nrs. 41 t/m 60 
1 paketiket 
 
Nrs. 41-50 verticaal, 
nrs. 51-60 horizontaal. 
 
Het derde deel uit de vogel-serie. In deze serie o.a.  
roofvogels als havik en torenvalk, watervogels als  
meerkoet en wulp en heidevogels als patrijs en korhoen.  
Maar ook onbekendere vogels als tapuit en scharrelaar.  
 
 
 

 
 
1978 
 
 
Stationsrestauraties locomotieven 
 
9 etiketten, ongenummerd 
geen paketiket 
 
Alle etiketten horizontaal 
 
De lucifers met deze etiketten waren  
verkrijgbaar in de kiosken op de perrons  
van grote stations en uiteraard in de  
stationsrestauraties zelf. 
Deze eerste serie bestaat uit 9 etiketten  
met getekende afbeeldingen van  
locomotieven door de jaren heen.  
Dezelfde afbeeldingen werden ook  
gebruikt op o.a.stickers en placemats. 
 
 
Zuinig met aardgas 
 

 
 
 
     2 etiketten, ongenummerd (sponsorverpakking) 

         
     Eén van de laatste uitgaves in sponsorverpakking om   
     mensen er bewust van te maken dat aardgas niet   
     onuitputtelijk is en we daarmee zuiniger om moeten  
     gaan. En wat is dan beter dan het weer meer gaan  
     gebruiken van lucifers? 
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Vivo eigen merken serie 
 
20 etiketten,  
nrs. 1 t/m 20 
1 paketiket 
 
Nrs 1 t/m 12 verticaal,  
nrs. 13 t/m 20 horizontaal. 
 
In deze laatste serie van  
de Vivo grijpt men terug  
op een oud concept: het afbeelden van eigen merkproducten.  
In 1969 had men dit ook al eens gedaan met de afbeeldingen  
met een meisje (zie pagina 52).  
10 etiketten uit deze serie (nrs. 5,6,7,8,11,14,15,16,18 en 19) 
zijn in latere herdrukken vervangen door andere afbeeldingen.  
De 10 oorspronkelijke uit deze eerste uitgave zijn hierbij allemaal  
afgedrukt. Op de herdrukken komen we later terug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
SRV luciferpuzzels 
 
16 etiketten, nrs. 1 t/m 16 
1 paketiket 
 
Alle etiketten verticaal 
 
Alweer een nieuwe serie van de  
SRV. Dit maal een wat minder  
origineel onderwerp dan we van  
de SRV gewend zijn. Niet de  
eerste serie met luciferpuzzels  
(zie pagina 1) en zeker ook nog  
niet de laatste…. 
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1979 
 
Gejo honden 
 
24 etiketten, ongenummerd 
geen paketiket 
 
Alle etiketten verticaal 
 
Gejo Venlo BV werd in 1978 opgericht  
door de broers Ad, Piet en Frans de Jong.  
Deze handelsmaatschappij importeerde o.a. lucifers uit de Drava fabriek in (voormalig) Joego-
slavië. In eerste instantie de serie met honden met de originele Joegoslavische etiketten, maar al 
snel liet men deze serie speciaal drukken voor de Nederlandse markt met hun eigen naam Gejo 
venlo. De lucifers waren vooral te koop in goedkope cash & carry winkels. De etiketten zijn 
gedrukt op glanzend papier en bestaan in 2 varianten. Het verschil zit in de breedte van het 
verticale zwarte vlak en de afstand tussen ‘venlo’ en het horizontale zwarte vlak (zie hierboven). 
Hieronder alle 24 etiketten (iets verkleind): 
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Ongeveer tegelijkertijd importeerde Gejo ook zgn. waslucifers  
(plastic lucifers die men ook wel rookbommetjes noemde in  
schuifdoosjes met vooral Italiaanse landschappen).  
Een serie van 25 doosjes met Joegoslavische landschappen  
met de naam Gejo venlo. Deze doosjes zijn uiterst zeldzaam.   
 
 
Rizla+ oltimers 2e uitgave 
 
30 etiketten, ongenummerd 
Geen paketiket 
 
Alle etiketten horizontaal. 
 
Een heruitgave van de serie uit  1976 (zie pag. 71),  
nu tweetalig met tekst  
‘PAPIER Á CIGARETTES / SIGARETTENPAPIER’. 
 
 
Vivo eigen merken serie 1e heruitgave 
 
5 aangepaste etiketten, nrs. 8, 14, 15,  
16 en 18, 1 aangepast paketiket 
 
Nr 8 verticaal, overige horizontaal. 
 
Op pagina 96 meldden we al dat een  
aantal etiketten uit de eigen-merken serie 
in de loop der tijd zijn vervangen door  
andere producten. De eerste heruitgave is  
al van een jaar later waarbij 5 etiketten zijn  
vervangen (8, 14, 15,16 en 18).  
Omdat één van de oude producten 
(gemalen koffie) ook op het paketiket stond  
afgebeeld moest ook het paketiket  
aangepast worden (met hagelslag).  
 
 
Molen lucifers 35e serie 
 
10 etiketten,  
nrs. 341 t/m 350 
1 paketiket 
 
Alle etiketten verticaal 
 
Slechts één serie van  
10 molens in 1979.  
En een bijzondere: de  
laatste die als etiketten zijn verschenen (en dus de laatste uit de  
fabriek in Eindhoven).  Het betreft molens uit Culemborg, Alblasserdam, Abbenbroek, Alkemade, 
Bergambacht, Berkel en Rodenrijs, Bodegraven, Gorinchem, Lexmond en Cuyck a.d. Maas.                                         
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1980 
 

 
Kroon vogels serie 61-80 
 
20 etiketten, nrs. 61 t/m 80 
1 paketiket 
 
Nrs. 61-70 verticaal, 
Nrs. 71-80 horizontaal. 
 
Deel 4 uit de vogelserie met de wat meer exotische en  
tropische vogels. Zoals de gelukkig inmiddels weer volop  
in Nederland voorkomende ooievaar, de ook in Nederland  
(jazeker!) broedende flamingo,  pelikaan, zeearend, dubbelneushoornvogel en paradijsvogel.  
De eerste uitgave van deze serie is gedrukt op dik, glanzend papier. Het is één van de eerste 
series die niet meer in Eindhoven zijn gemaakt maar bij Union Match in België.  
Een latere heruitgave op dun, mat papier zal t.z.t. worden behandeld. 
 
 
 SRV Europese vlaggenserie 
 
18 etiketten, ongenummerd 
1 paketiket 
 
Alle etiketten verticaal. 
 
De originaliteit is nu bij de reclamemakers  
van de SRV wel heel ver te zoeken!  
Maar ach, een serie vlaggen schijnt het 
altijd nog goed te doen.  
Evenals bij de serie Kroon vogels is deze serie in eerste  
instantie gedrukt op dik, glanzend papier en zal er later ook een  
heruitgave op dun, mat papier volgen. Van deze eerste uitgave  
op glanzend papier zijn voor de verzamelaar ook nog 2 varianten te onderscheiden:  
één waarbij de rode kleur echt fel rood is en één waarbij deze meer oranje is. 
De etiketten zijn niet genummerd, maar gelukkig heeft de SRV op het paketiket alle landen 
afgedrukt: België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland, 
Zweden en Zwitserland. 
 
   
Vivo eigen merken serie 2e  heruitgave 
 
2 aangepaste etiketten, nrs. 5 en 6 
 
Beide etiketten verticaal. 
 
2 nummers zijn gewijzigd in deze 3e uitgave. Ze zijn wat  
lastiger te herkennen omdat het niet om 2 geheel nieuwe  
produkten gaat maar slechts om nieuwe etiketten op  
‘bestaande’ flessen. De oude etiketten met slasaus en advokaat zijn afgedrukt op pagina 96. 
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Rizla+ Europese vlaggen 2e uitgave 
 
25 etiketten, ongenummerd, geen paketiket 
 
Alle etiketten verticaal. 
 
Na de oldtimers is ook deze serie uit 1973 (zie pagina 86)  
voor korte tijd opnieuw uitgebracht met tweetalige tekst  
‘PAPIER A CIGARETTES / SIGARETTENPAPIER’.  
 
 
SPAR voor kwaliteit 
 
6 wikkels, ongenummerd 
2 paketiketten 
 
Alle wikkels verticaal. 
 
Een opmerkelijke serie in meer  
dan één opzicht. De lucifers- 
fabriek in Eindhoven is inmid- 
dels gesloten en vanaf nu  
komen de lucifers (van Swedish  
Match) uit de fabriek van Union  
Match in Geraardsbergen in  
België. Naast ‘gewone’ doosjes  
met etiketten maakt de fabriek ook  
doosjes waarbij de afbeelding direct  
op het omhulsel is gedrukt,  
zgn. wikkels. Veel verzamelaars  
vinden dit eerst maar niks. Het is dik  
karton en de strijkvlakken maken de  
albums smerig. Veel van de eerste  
wikkels zijn daarom ‘verknipt’ of  
verdund. Dit laatste deed men door  
de bovenste laag net als een etiket  
van het karton te weken in water,  
wat echter in de meeste gevallen  
het strijkvlak weer aantastte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien bij deze serie nog een ander nieuw fenomeen: de streepjescode. Het paketiket verscheen 
eerst zonder deze code, maar na enige tijd kwam er een nieuw paketiket mèt streepjescode. 
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De serie is verschenen op glanzend en mat karton. De glanzende wikkels hebben een donkere 
kleur groen en een donkerder strijkvlak. Ook beide paketiketten  
Bestaan in glanzende en matte versie.                                                                                                                                                                         
                                                                

1981 
 
 

ALDI artikelen nrs. 1 t/m 11 
 
7 + 4 etiketten, ongenummerd 
1 wikkel, geen paketiket 
 
De ALDI (ALbrecht DIscount) in haar huidige  
vorm is in 1945 opgericht door de broers Karl en Theo Albrecht in  
Duitsland nadat ze de supermarkt van moeder Anna hadden overge- 
nomen. In 1961 verdelen de broers hun afzetgebied en zo ontstonden 
ALDI Süd en ALDI Nord. Deze laatste vestigde zich in 1973 voor het  
eerst in Nederland.  
Het assortiment bestaat vooral uit ‘eigen merken’ en in 1981 begon  
men deze af te drukken op lucifersetiketten. Ze werden geplakt op de  
blanco kant van een standaard wikkel. De lucifers werden gemaakt in  
(voormalig) Joegoslavië. Met enige regelmaat zijn er in een periode  
van 8 jaar 77 verschillende etiketten verschenen. In dit overzicht  
worden ze per jaar opgenomen. De nummers 1 t/m 7 verschenen  
begin 1981, nummers 8 t/m 11 rond november van dat jaar.  
Als paketiket werd een doosjesetiket gebruikt. Alle etiketten zijn glanzend, maar van deze eerste 
10 bestaan ook matte exemplaren die alleen als paketiket werden gebruikt.   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molen lucifers 36e serie 
 
10 wikkels, nrs. 351 t/m 360, 1 paketiket 
 
De eerste serie molens als wikkels uit de Belgische fabriek, nog wel met het ‘oude’ ontwerp. 
Met molens uit Aalburg, Goirle, Etten-Leur, Dreischor, Zierikzee, Oosterland, Wissenkerke, 
Kortgene, Serooskerke en Weert. 

7 
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Vooral deze eerste serie molens die als wikkels verschenen 
werden massaal verknipt en verdund.om ze op etiketten te laten  
lijken. Nu, 40 jaar later, is het niet makkelijk een set complete,  
onverdunde en ongebruikte wikkels te vinden. 
Wikkels vormden voor de verzamelaars nog een ander probleem: je wilde de wikkel zo schoon 
mogelijk, dus zonder afgestreken strijkvlakken in de verzameling. Dus restte er meestal niets 
anders dan de lucifers (ongebruikt) weg te gooien! 
 
 
Vivo eigen merken serie 3e  heruitgave 
 
3 aaangepaste etiketten,  
nrs. 7, 11 en 19 
 
De oorspronkelijke etiketten  
met deze nummers zijn  
afgedrukt op pagina 96. 
 
  
Rizla+ voetbaltermen 
 
50 wikkels, nrs. 1 t/m 50  
1 paketiket 
 
De strijkvlakken bestaan uit  
een recht patroon van kleine  
vierkantjes. De serie is ook  
verschenen met strijkvlakken  
met een diagonaal patroon.  
Deze zal t.z.t. aan bod komen.  
 
Ook deze wikkels komen uit  
de Belgische fabriek van Swedish Match in Geraardsbergen. Het  
zijn iets dunnere doosjes dan bijvoorbeeld die van Molen-lucifers 
hierboven. Het Molen-formaat(1D) zijn huishoud-lucifers, het Rizla  
formaat (5H) reclame-lucifers. 
 
De serie toont humoristische cartoons van voetbaltermen. De afbeel- 
dingen zijn in de jaren ’50 al door Rizla uitgegeven als losse plaatjes  
voor het verzamelalbum ‘Rizla+ voetbalt in woord en beeld’ van  
Leo Pagano en Karel Kaufman.       
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1982 
 

Stationsrestauraties personeel uit vroeger tijden 
 
6 etiketten, ongenummerd, geen paketiket 
 
5 jaar na de serie met locomotieven (zie pag.95) zijn bij de stationsrestauraties  
en stationskiosken lucifers verkrijgbaar met etiketten met afbeeldingen van  
personeel van vroeger: conducteur (1839), ontvanger (stationschef) (1839),  
stationschef (1889), conducteur (1889), overwegwachter (1889) en  
overwegwachteres (1889).  Ook van deze afbeeldingen waren er place-mats.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almarkt 
 
4 etiketten, ongenummerd,  
geen paketiket 
 
Almarkt was naast Végé en Kroon één van  
de formules van Albada Jelgersma Beheer  
BV. De grotere Végé en Kroon winkels  
werden begin jaren ’80 omgebouwd tot  
Almarkt-supermarkten (waarschijnlijk staat  
Al voor Albada). De etiketten zijn in  
eerste instantie gedrukt op dik glanzend  
papier, een jaar later volgt een herdruk op  
dun, mat papier. 
 
 
EMHA verkeersborden 
 
12 etiketten, nrs. 1 t/m 12, verticaal  
1 paketiket (nr. 1) 
 
EMHA was een inkoopvereniging voor  
kruideniers met een rijdende winkel. Waar  
de letters EMHA (waarschijnlijk MH) voor  
staan is niet bekend. 
De combinatie van winkelwagens en  
verkeersborden is een vrij voor de hand liggende. Alleen had  
de serie wel iets groter mogen zijn dan ‘slechts’ 12 stuks….  
Ook deze serie verscheen eerst op glanzend papier en een jaar  
later op dun, mat papier. 
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Evenals de hiervoor genoemde series van Almarkt en EMHA werden in 1982 ook een paar al 
bestaande series herdrukt op dun, mat papier. Ze worden hieronder opnieuw gemeld: 
 
 
Eurotrip GG-serie 61-80 
 
20 etiketten, nrs. 61 t/m 80  
1 paketiket 
 
Oorspronkelijk uit 1976 (zie pagina 92). 
De typische jaren ’70 artikelen zijn inmiddels  
wel ietwat gedateerd….. 
 
 
 
 
 
 
 

                    Euco katten 
 

                    20 etiketten, nrs. 1 t/m 20  
                    1 paketiket 

 
                    Oorspronkelijk uit 1976 (zie pagina 92). 
                    Niet lang te koop geweest omdat de  
                    Euco-formule werd opgeheven. 

 
 
Kroon vogels serie 61-80 
 
20 etiketten, nrs. 61 t/m 80  
1 paketiket 
 
Oorspronkelijk uit 1980 (zie pagina 99). 
Ook de Kroon-formule werd snel  
hierna opgeheven. 
 
 
 
 
 
 

                  SRV Europese vlaggenserie 
 

                  18 etiketten, ongenummerd  
                  1 paketiket 

 
                  Oorspronkelijk uit 1980 (zie pagina 99). 
                  Het paketiket komt naast de 
                  oorspronkelijke versie ook voor met geel 
                  driehoekje op de Zwitserse vlag (zie 
                  afbeelding hiernaast).  
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Molen lucifers 37e serie 
 
10 wikkels, nrs. 361-370,  
geen paketiket 
 
Dat is even schrikken: het vaste ont- 
werp dat vanaf 1964 is gebruikt is  
gemoderniseerd! En nog meer: geen  
paketiket! De doosjes zitten verpakt in  
cellofaan met slechts een klein  
stickertje met de streepjescode.  
Door  herdrukken kan de kleur rood variëren tot bijna oranje.  
Met molens in Amsterdam, Krommenie, Monnickendam, Haarlem,  
Zaandam, Hazerswoude, Leiderdorp, Arnhem, Haaksbergen en Rijssen. 
 
 
ALDI artikelen 
nrs. 12t/m 16 
 

7 etiketten,  
ongenummerd,  
geen paketiket 
 

In oktober 1982  
kwamen nrs.  
12 t/m 16 op de  
markt.  
 

 

1983 
 
 
Top kwaliteit 
 
5 etiketten,  
ongenummerd,  
1 paketiket 
 
Top is de nieuwe naam van de winkels van  
Enkabe-Unika, voorheen de Euco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 16 

14 

12 13 



 OVERZICHT SERIES 1954-2020 106 

 
 

Rizla+ voetbaltermen 
 
50 wikkels, nrs. 1-50, 1 paketiket 
 
Weer een nieuw fenomeen waar de verza- 
melaar aan moet wennen: dezelfde wikkels,  
maar nu met een ander strijkvlak (ruitjes 
i.p.v. vierkantjes, zie pag. 102). Voor de  
verzamelaar die de wikkels ‘verknipten’  
niets nieuws, voor wie de complete wikkels  
verzameld weer 50 nieuwe om bij elkaar te  
vergaren! Het paketiket is wel hetzelfde gebleven. 
 
 

DEEN 
 
2 etiketten, ongenummerd. geen paketiket 
 
Dhr. Deen sr. Begon in 1933 zijn eerste kruidenierswinkel.  
20 jaar later opende Deen haar eerste zelfbedieningswinkel  
aan de Koepoortsweg in Hoorn.  Inmiddels telt het concern  
ca. 80 filialen in met name Noord Holland, maar ook in  
Flevoland en Gelderland. Ter gelegenheid van het 50-jarig  
bestaan van Deen bracht men in 1983 een ‘serie’ van 2 etiketten uit met afbeeldingen van 
markante monumenten in Hoorn. 
 
 

ALDI artikelen nrs. 17 t/m 25 
 
9 etiketten, ongenummerd, geen paketiket 
 
Etiket nr. 17 verscheen rond april, samen met matte versies van de  
nummers 12, 13 en 14 die als paketiketten werden gebruikt.  
De nummers 18 t/m 25 verschenen in november 1983. Nr. 18 lijkt veel op nr. 13, het verschil zit in 
de grijze band bovenaan het etiket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

17 
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1984 
 
SRV Nederlandse vlaggenserie 
 
15 etiketten, ongenummerd, 1 paketiket 
 
Alle etiketten verticaal. 
 
De SRV blijft als één van de weinige nog  
doorgaan met series. Na de Europese  
vlaggen passeren nu de Nederlandse vlaggen de revue:  
die van Nederland, de steden Amsterdam en Den Haag, De (toen  
nog) 11 provincies Friesland, Groningen, Drente (inderdaad  
zonder h), Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid- 
Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en tenslotte de Ned. Antillen. Op elk etiket  
enkele wetenswaardigheden als oppervlakte, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid.  
 
 
ALDI artikelen nrs. 26 t/m 33 
 
8 etiketten, ongenummerd, geen paketiket 
 
Deze kwamen in januari 1984 op de markt. Rond dezelfde periode verschenen  
er in Nederland abusievelijk ook 4 etiketten die niet voor de Nederlandse maar  
voor de Deense markt bestemd waren (zie bijlage 5).  Men kan deze in  
Nederlandse verzamelingen tegenkomen maar horen er niet thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1985 
 
Almarkt 
 
4 wikkels,ongenummerd, 1 klein paketiket 
 
De 4 etiketten uit 1982 (zie pag. 103) zijn herdrukt als wikkels. Het  
paketiket, in glansdruk, is te onderscheiden van het eerdere doosjes- 
etiket door een lichtere kleur en kleiner formaat (33mm i.p.v. 35mm)  

33 29 31 32 

26 27 28 

30 
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               Stationsrestauraties stationsgebouwen 
 
                   12 etiketten, ongenummerd, 
                                                geen paketiket 
 

               Een serie met aquarel-afbeeldingen van  
               de stations Amsterdam CS, Arnhem,  
               Assen, Den Haag HS, Groningen,  
               Haarlem, ’s Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg,  
               Utrecht en Zwolle. 
               Het betreft etiketten op zeer dun mat papier (moeilijk afweekbaar). 
               Tegelijkertijd gebruikte men in de restauraties place-mats met  
               daarop afbeeldingen van 40 stations. Omdat deze afbeeldingen 
               dezelfde afmetingen hebben als de lucifersetiketten en ook min of      
               meer op hetzelfde dunne papier zijn  
               gedrukt kunnen deze uit de place-mats  
               geknipte ‘etiketten’ voorkomen in  
               verzamelingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lucimix Dominolucifers 
 
28 wikkels, nummers 1-28,  
1 paketiket 
 
Attema haalt 2 ‘oude koeien’  
van stal: De merknaam Lucimix  
(voor het laatst gebruikt in 1967  
met de serie reddingswezen,  
zie pag. 59) en een serie met  
dominostenen (door Centra al  
gedaan in 1955, zie pag 1).  
Ze hadden er kennelijk hoge verwachtingen van gezien een  
bijbehorende folder voor de winkelier. Hierin schrijft men: 
  
“Vanaf 1 april 1985 zijn de Lucimix lucifersdoosjes opvallend  
bedrukt met dominostenen. In totaal 28 verschillende, zodat er  
echt mee gespeeld kan worden.Dat is het domino-effekt: uw  
klanten zullen vast en zeker doorsparen tot ze een kompleet spel  
hebben. En dat heeft een speels effekt op uw luciferverkoop!” 
 
Het beoogde effect bleef helaas uit: ondanks waardebonnen voor 
de winkeliers voor een gratis (echt) Jumbo-dominospel waren de  
lucifers maar op weinig plaatsen te koop en hebben waarschijnlijk  
alleen verzamelaars van lucifersetiketten (met veel moeite) door  
onderling ruilen een complete serie bij elkaar kunnen sparen. 
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Rizla+ moppen 
 
28 wikkels, ongenummerd, geen paketiket 
 
Eind jaren ’70 had een nieuw type lucifersdoosje haar intrede gedaan 
in Nederland: het zogenaamde ‘luxe reclamedoosje’. Platte doosjes in  
glanzend drukwerk met slechts één strijkvlak afkomstig uit (in eerste  
instantie) Japan en in Nederland geïntroduceerd door Olpha Match uit  
Heemstede. Deze doosjes, die in verschillende formaten verkrijgbaar  
waren en indien gewenst gevuld met lucifers in elke gewenste kleur  
(zowel stokje als kop) veroverden snel de lucifersreclamemarkt (vooral  
de horeca). Atria reageerde snel door ook dergelijke doosjes op de  
markt te brengen en in tegenstelling tot Olpha Match had men één  
extra formaat, het formaat 5H. Deze heeft de afmetingen van het 
‘oude’ reclamedoosje die o.a. waren gebruikt voor de serie-etiketten  
van Rizla.  
In plaats van alle 28 achterkanten met moppen af te beelden  
hieronder het begin van iedere mop. Er was destijds nogal wat  
commentaar op de serie omdat bepaalde moppen als beledigend  
werden ervaren door bepaalde groepen mensen. 
 
1: A: ik stop met roken….  10: Gesprek tussen twee… 19: Twee kannibalen…. 
2: Belgisch weerbericht….  11: Het ene ei:….   20: Twee mannen…. 
3: Boeren hebben altijd….  12: Jantje: Mama…   21: “Volgens mij…. 
4: De accountsecretaresse…. 13: Jantje tegen….   22: Vraag: Waaraan…. 
5: De straf op bigamie….  14: “Ken jij het ….   23: Vraag: Wat is…. 
6: Een Belg komt bij….  15: Komt er een Belg….  24: Waarom heeft…. 
7: Een man rijdt met….  16: Lopen twee Eskimo’s…. 25: Waarom kunnen…. 
8: Een oude dame….  17: Rechter: ….   26: Waarom was...maken” 
9: FBI…    18: Sommige ambtenaren…. 27: Waarom was…beginnen” 
          28: Weet je hoe… 
 
ALDI artikelen nrs. 34 t/m 46 
 
13 etiketten, ongenummerd, geen paketiket 
 
We zitten inmiddels al weer aan het einde van 1985 en voor  
Het gemak voegen we de ALDI-etiketten van 1985 en 1986  
samen. Nrs. 34 t/m 39 verschenen in januari 1985, de num- 
mers 40 t/m 46 in april 1986. Deze laatste waren geplakt op  
wikkels met een gewijzigde achterkant (zie ook pagina 101). 
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1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stationsrestauraties  
stationsgebouwen 
 
12 wikkels, ongenummerd,  
geen paketiket 
 
De serie etiketten van vorig jaar zijn  
nu herdrukt als wikkels. Op de  
achterkant afwisselend de tekst  
EVEN BIJPRATEN? (Leeuwarden, 
Amsterdam CS, Assen, Maastricht),  
EVEN WACHTEN? (Arnhem,  
’s Hertogenbosch), EVEN TIJD?  
(Den Haag HS, Groningen, Haarlem,  
Zwolle) of GOEDE TIP? (Middelburg,  
Utrecht).  
 
 

Lucimix Sterrenbeelden 
 
12 wikkels, ongenummerd,  
geen paketiket 
 
Attema introduceert ook een nieuw formaat. Doosjes van 58x48x12mm, per 5 stuks verpakt in 
cellofaan en door de streepjescode op de doosjes te drukken is geen paketiket of sticker  nodig. 
De serie bestaat uit humoristische cartoons van de 12 sterrenbeelden: Ram, Stier, Tweeling, 
Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen. 
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Longmatch WNF serie 1 
 
6 huishouddozen, ongenummerd 
 
Huishouddozen zijn grote dozen met lucifers voor gebruik in,  
de naam zegt het al, het huishouden. Longmatch was, opnieuw  
zegt de naam het al, een wat langere lucifer dan normaal, ideaal  
om het gasfornuis mee aan te steken. Het was een merk uit de  
Belgische fabriek met bruine stokjes en gele kop. In het najaar van 1986 verraste men de 
verzamelaar door tijdelijk in plaats van de nogal saaie standaarddoos een prachtige serie van  
6 dozen ter promotie van het Wereld Natuur Fonds uit te geven met afbeeldingen van bedreigde 
dieren: de Afrikaanse olifant, de Neushoorn, de Orang Oetan, de Reuzenpanda, de Tijger en de 
Zeehond. 
De afbeeldingen zijn sterk verkleind, de ware afmetingen van de dozen zijn 108x67x22mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rizla+ lucifersspelletjes deel 1 
 
14 wikkels, ongenummerd, geen paketiket 
 
Rizla gaat vrolijk door. Na de commotie rond de moppen-serie van  
vorig jaar heeft men nu voor een beproefder en veiliger onderwerp  
gekozen. Voor 10 vloeitjeswikkels kon men bovendien een leuk  
boekje met nog meer spelletjes bestellen. 
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1987 
 
Molen lucifers 38e serie 
 
10 wikkels, nrs. 371-380,  
geen paketiket 
 
Niemand had het nog verwacht,  
maar 5 jaar na de laatste  
molens toch weer een vervolg.  
Wel in een ander formaat  
(hetzelfde als dat van Lucimix sterrenbeelden (pag. 110) en met foto’s in plaats van tekeningen. 
Met molens in Sleen, Reek, Ane, Hazerswoude, Norg, Spijkenisse, Grijpskerk, Diever, Usselo en 
Wijlre (de eerste watermolen ooit in de hele Molen-serie!).  
 
 

De Boer kamerplanten 1e serie            10 wikkels, ongenummerd, geen paketiket 
 

Ook supermarktketen De Boer komt, na 15 jaar, weer met een serie in dit formaat. Deze omvat de 
volgende planten: Bladbegonia, Bromelia (2x, zie afbeeldingen), Caladium bicolor hybr., Calathea 
zebrina, Chinese roos, Croton, Flesseplant, Kattestaart en Oleander. In eerste instantie hadden de 
wikkels een iets crèmekleurige ondergrond, later was er een herduk met een wittere ondergrond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


