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ALDI artikelen nrs. 47 t/m 65
18 etiketten, ongenummerd
Na 2 pagina’s zonder ALDI-etiketten
hebben we er nu weer extra veel!
De nummers 47 t/m 55 verschenen in
het eerste halfjaar van 1987,
de nummers 56 t/m 65 in het najaar.
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Longmatch WNF serie 2
6 huishouddozen, ongenummerd
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Najaar 1987 een nieuwe serie t.b.v. het WNF, wederom 6 dozen.
Bij deze serie ontbreekt het WNF-logo op de achterkant.
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chimpansee

tijger

ijsbeer

pinguin

vicuña

zebra

1988
SRV kruiswoordpuzzels
10 wikkels, ongenummerd,
geen paketiket
Ook de SRV is overgestapt
naar het grotere formaat.
(58x48x12cm). En ze komen
toch weer met iets origineels:
kruiswoordpuzzels!
Die hadden we
nog niet eerder op
lucifersdoosjes
gezien.
Onder de afbeelding staat het
eerste woord van
de puzzel.

Indisch matje

roofvogel

overschot

schipperen

plaatsvervanger

voldoen

beschermheer

opgewekt

vorst

kasteel
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Longmatch recepten
3 huishouddozen,
ongenummerd
Een tussendoortje van Longmatch: 3 dozen met recepten
onder de titel ‘Hint van Moeder
gebraden kalfsfricandeau
voor Vader’. De tekst op de
achterkant zegt genoeg: “Moeder: Geef vader met deze verpakking de hint om achter het fornuis
te gaan staan en ook eens een heerlijke maaltijd te bereiden” Feminisme anno 1988!

gebakken schol

Rizla+ lucifersspelletjes deel 2 - Rotterdam
16 wikkels, ongenummerd, geen paketiket

gevulde kip
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2 jaar na de eerste serie een vervolg met 16 spelletjes en een nieuw boekje dat gratis te verkrijgen
was voor 10 Rizla omslagen. Op het middendeel van de wikkel de aanduiding ‘deel 2’ en het
adres ‘Postbus 21917 – 3001 AX Rotterdam’
ALDI artikelen nrs. 66 t/m 77 12 etiketten, ongenummerd
De laatste etiketten van ALDI. 66 t/m 73 verschenen in mei, 74 t/m 77
in juli. De wikkel was ook vernieuwd. In eerste instantie met spelfout
‘allen’, later gecorrigeerd naar ‘alleen’ (1e woord laatste tekstregel).
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De Boer kamerplanten 2e serie
10 wikkels, ongenummerd,
geen paketiket
Wederom 10 kamerplanten, nu
met veel exotischer namen:
Achimenes, Ananas comusus
“Aureovariegatus”,
Aeschynanthus lobbianus,
Begonia eliator “Aida”,
Begonia lorraine,
Bougainvillea “Dania”, Browalia speciosa, Calathea crocata, Pantoffelplantje en Vinca.
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Longmatch WNF serie 3
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6 huishouddozen, ongenummerd

Voor het derde jaar op rij aandacht voor het Wereld Natuur Fonds en 6 bedreigde diersoorten. Net
als bij de serie uit 1987 zijn de foto’s beschikbaar gesteld door Artis.

hyacinth-ara

pauw

siberische tijger

ijsbeer

Jan Linders

poema

zeepaardje

10 wikkels, ongenummerd, geen paketiket

Jan Linders begon in 1954 als zelfstandig melkventer in Gennep en omgeving. In 1963 stopte hij
met zijn ‘melkwijk’ om zich volledig te richten op zijn eerste zelfbedienings-supermarkt J-markt
Klimop’ aan de zandstraat in Gennep. Anno 2020 zijn er ruim 60 Jan Linders-supermarkten.
In 1988 was het dus 25 jaar na de opening van de eerste, reden voor een serie lucifersdoosjes!
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ALDI artikelen ‘blauwe’ wikkels
25 wikkels, ongenummerd, 1 paketiket
Een paar maanden na de laatste etiketten
maakt ook ALDI de overgang naar
wikkels. 25 stuks met dezelfde achterkant
als de laatste etiketten-series. Het etiket op doosjesformaat van
Buttella (hierboven afgedrukt) is als paketiket gebruikt.
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1989
GEJO vogels

4 huishouddozen, ongenummerd

Bruine huishouddozen met op de achterkant slechts de streepjescode in
een wit vlak. Doos 4 is nog langere tijs als ‘eenling’ te koop geweest en door
diverse herdrukken zijn er van deze enige kleurverschillen te onderscheiden
in zowel de bruine kleur als de kleur van het (egale) strijkvlak en in de lengte
van de plakstrook (wanneer de wikkel open is gemaakt). Van doos 4 bestaat bovendien een
paketiket in hetzelfde formaat als de doos, waarschijnlijk gebruikt op grossiersverpakkingen.

1. Cistensanger
(rietzanger)

2.Pirol
(wielewaal)

3.Waldschnepfe
(houtsnip)

4.Wiedehopf
(hop)

SRV kruiswoordpuzzels – 2e versie
10 wikkels, ongenummerd, 1 paketiket
Dezelfde serie zoals vermeld op pagina 114, maar nu op het ‘normale’ formaat 1D, in glansdruk
met een strijkvlak in ruitjesmotief. Daarnaast er nu ook een paketiket, maar deze is geplakt op het
cellofaan en er staat geen streepjescode op. Het paketiket heeft dus eigenlijk niet veel nut!

Rizla+ lucifersspelletjes deel 2 - Putte
16 wikkels, ongenummerd, geen paketiket
Dezelfde serie zoals al vermeld op pagina 115, maar nu met op het middendeel het adres
’Postbus 581 – 4645 ZX Putte’. (zie afbeelding op volgende pagina)
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EMHA eigen merk artikelen
10 etiketten, ongenummerd,
1 paketiket
EMHA moet gedacht hebben
“wat ALDI kan kunnen wij ook”.
In een tijd dat iedereen overgaat op wikkels komt EMHA
nog met een serie etiketten
met afbeeldingen van enkele
van hun eigen merk artikelen.
In eerste instantie verschijnen
de etiketten in glansdruk, maar
later ook in matdruk. Deze laatste zijn
echter maar kort op de markt geweest
en daarom zeer lastig te vinden.
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Longmatch natuurserie 4 3 huishouddozen, ongenummerd
Nu niet meer voor het WNF, maar aandacht voor de Waddenzee. En slechts 3 dozen i.p.v. 6!
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ALDI artikelen ‘gele’ wikkels
68 wikkels, ongenummerd, 2 paketiketten
In hetzelfde jaar waarin in januari de ‘witte’
wikkels waren verschenen (pagina 118) kwamen
rond mei/juni nieuwe wikkels in de winkels met
een gele achterkant. In eerste instantie 25 wikkels, op twee na dezelfde als de
‘blauwe’. Tot 1993 waren er diverse herdrukken waarbij telkens wikkels verdwenen
en er weer nieuwe bijkwamen. In totaal zijn er 68 verschillende wikkels verschenen.
Hieronder zijn alle afbeeldingen (sterk verkleind) afgedrukt in de volgorde dat ze zijn
verschenen. Het nummertje tussen haakjes verwijst naar het nummer uit de
catalogus ‘series Nederlandse lucifersetiketten en –wikkels 1945-1990’.
1 (1)

2 (6)

3 (8)

4 (10)

5 (21)

6 (24)

7 (28)

8 (29)

9 (33)

10 (35)

11 (38)

12 (42)

13 (46)

14 (47)

15 (49)

16 (7)

17 (13)

18 (17)

19 (20)

20 (23)

21 (26)

22 (37)

23 (40)

24 (44)

25 (54)

oktober 1989, 11 nieuwe wikkels (26 t/m 36):

26 (3)

27 (4)

28 (12)

29 (22)

30 (27)

31 (31)

32 (48)

OVERZICHT SERIES 1954-2020

122

33 (45)

34 (41)

35 (52)

Juli 1990, 4 nieuwe wikkels (37 t/m 40):

36 (51)

40 (9)
37 (2)

38 (25)

39 (30)
41 (5)

42 (11)

48 (39)

49 (43)

December 1990, 14 nieuwe wikkels (41 t/m 54):

43 (15)

44 (16)

50 (14)

45 (18)

46 (19)

47 (34)

52 (36)

51 (32)

53 (50)

54 (53)

Juni 1991, 10 nieuwe wikkels (55 t/m 64):

55 (55)

56 (56)

57 (57)

63 (63)

58 (58)

64 (64)

59 (59)

60 (60)

61 (61)

65 (65)

62 (62)

1993, 4 nieuwe wikkels (65 t/m 68):
66 (66)

67 (67)

68 (68)
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Zoals gezegd zijn alle wikkels niet in
één keer tegelijk verschenen maar
waren er diverse herdrukken waarbij telkens wikkels verdwenen en er
weer nieuwe bijkwamen. Bij de meeste
van deze herdrukken was er telkens
één wikkel met een code op de plakstrook waarvan de eerste 2 cijfers het
jaartal van de druk aangeeft.
De volgende wikkels met code zijn
bekend:
1060/883237 op wikkel Bonini vermouth (nr.26)
892731 op wikkel Bonini vermouth (nr.26)
901003 op wikkel Goulash/Champignonsoep (nr. 20)
902393 op wikkel Bonini vermouth (nr.26)
910186 op wikkel Bonini vermouth (nr.26)
910202 op wikkel Albona dessert royal (nr.55)
910652 op wikkel Bonini vermouth (nr.26)
913202 op wikkel Albona dessert royal (nr.55)
920968 op wikkel Albona dessert royal (nr.55)
De diverse herdrukken gaven ook meestal een verschil te zien in de
strijkvlakken. De breedte van het strijkvlak (9 of 10mm) en de kleur
(variërend van donkerbruin tot zwart). Maar ruim 30 jaar na dato zijn
deze verschillende uitgaves nauwelijks meer te onderscheiden van
elkaar.
Toch zijn er een paar uitgaves geweest die nog wel te herkennen
zijn, namelijk met lichtbruine strijkvlakken.
Deze wikkels zijn bekend met lichtbruin strijkvlak (45st):
1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 37, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63 en 64. De wikkels met nummers hierbij horend
zijn 910652, 910202 en 920968.
Tenslotte de paketiketten:
er zijn 2 verschillende, waarvan de laatste (met ‘milieu vriendelijk’
logo) pas in 1993 (bij de nieuwe wikkels 65 t/m 68) werd gebruikt.
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1990
Rizla+ oude affiches 1e uitgave
6 wikkels, ongenummerd
Deze eerste uitgave heeft alleen
Nederlandse tekst op de voorkant.
In België verscheen dezelfde serie op
blauwe wikkels met tweetalige tekst.
Er zijn varianten in de breedte en de
kleur van het strijkvlak.
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3

1
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6

SRV kruiswoordpuzzels – 3e versie
10 wikkels, ongenummerd, 1 paketiket
Opnieuw formaat 1D, maar nu in matdruk met een strijkvlak in honingraat
motief. Paketiket als bij 2e versie.
Longmatch natuurserie 5
5 huishouddozen, ongenummerd
De laatste natuurserie van Longmatch, nu met aandacht voor de Vogelbescherming.

alk

grutto

kerkuil

lepelaar

jan van gent
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1992
De Boer luciferpuzzels
10 wikkels, ongenummerd, geen paketiket
Na de kamerplanten komt De Boer met een wat minder originele
serie: luciferpuzzels! Per 5 stuks verpakt in cellofaan met slechts
een klein stickertje met de barcode.
De tien puzzels hebben de volgende titels:
1: De vrolijke hond
2: Pinda in het glas
3: Gelijke delen
4: Romeins rekenen
5: Sterren maken

6: Tempel verbouwen
7: Van 6 naar 3
8: Van 3 naar 5
9: Van 13 naar 9
10: Vierkanten maken

SRV kruiswoordpuzzels – 4e versie
10 wikkels, ongenummerd, geen paketiket
De 4e en laatste versie, nu met dunnere doosjes (formaat 5H),
matdruk, strijkvlakken met honingraat motief.
Tevens de laatste serie van de SRV …..

Rizla+ oude affiches 2e uitgave
6 wikkels, genummerd, 1 paketiket
Deze 2e uitgave heeft zowel Nederlandse
als Franse tekst. Het formaat is 5H en de
doosjes zijn afkomstig van Swedish Match.
De wikkels hebben het clichénummer 5312
en op het paketiket staat nummer
0313-5313. Opvallend is daarnaast de
Duitse tekst op het paketiket!
De wikkels zijn op de plakstrook
genummerd (volgorde als op pag. 124)
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Van deze serie is ook de blauwe versie in Nederland verkrijgbaar
geweest. Deze wikkels hebben clichénummer 5206 en op het
paketiket staat nummer 0313 5261

1993
EMHA eigen merk artikelen
10 wikkels, genummerd, geen paketiket
De serie met etiketten (zie pagina 120) is
3 jaar later uitgebracht als wikkels.
Ook deze zijn van Swedish Match, formaat
5H met clichénummer 4494.
De nummers staan op de plakstrook, de volgorde is als op pagina 120 afgebeeld.
Molen lucifers
39e serie
10 wikkels,
nrs. 381-390
geen paketiket

Wie had dat nog gedacht? 5 jaar na de laatste serie (zie pagina 112) toch nog een nieuwe Molenserie. Dit zou overigens wel definitief de laatste blijken te zijn…..
Het formaat is wel compleet anders, namelijk formaat 16 van Swedish Match (bekend van Zwaluw
lang-voorheen de oranje doosjes). Het clichénummer is 5224 en op het pak van 3 (!) doosjes zat
een klein stickertje met de barcode en nummer 0315-5225. Deze serie was destijds vrij moeilijk
verkrijgbaar en derhalve was het zeer lastig om een complete serie bij elkaar te verzamelen.
De afgebeelde molens staan in Alphen, Geesteren, Obdam, Gaasterlan-Sleat, Oosterlittens,
Venray, Breukelen, Warnsveld, Nieuwenhoorn en Cadzand.
Jaren later waren de lucifers hier en daar nog wel te koop in Amsterdamse souvenir-winkels….
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1993
Dirk van den Broek gezegden
10 wikkels, ongenummerd, 2 paketiketten
In 1942 opende Dirk van den Broek
een melkzaak aan het Mercatorplein
in Amsterdam. In 1948 werd deze
omgebouwd tot de eerste zelfbedieningswinkel in Amsterdam.
In 1953 opende hij, ook in Amsterdam, de eerste supermarkt van
Nederland. Het concern breidde
daarna gestaag uit, in eerste
instantie alleen rond Amsterdam.
Tot nu toe had men nog nooit een
serie lucifersdoosjes uitgebracht,
maar nu komt het concern met een
serie van 10 doosjes met gezegden
met ‘vuur’ en ‘brand’. eerst met een
klein paketiket op doosjesformaat,
later met een groot paketiket met streepjescode.
De gezegden:
1. De hete kastanjes uit het vuur halen. 6. Tussen twee vuren zitten.
2. Het gaat als een lopend vuurtje rond. 7. Voor hetere vuren gestaan hebben.
3. Het vuur uit je sloffen lopen.
8. Voor iemand door het vuur gaan
4. Iemand uit de brand helpen.
9. Waar rook is, is vuur
5. In vuur en vlam staan.
10. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten
Dirk van der Broek gezegden
10 wikkels, ongenummerd, paketiket onbekend
Dezelfde serie, maar dan met de foute naam Dirk van der Broek.
Het is niet bekend of deze variant ook als paketiket bestaat.
Digros gezegden
10 wikkels, ongenummerd, geen paketiket
Wederom dezelfde serie. De eerste winkel onder de Digros-formule
opende in 1972 in Katwijk. Op dat moment waren er 11 Dirk van den
Broek supermarkten. De Digros winkels bevonden zich voornamelijk
in de bollenstreek.
Dirkson gezegden
10 wikkels, ongenummerd, geen paketiket
Een andere winkelketen van het Dirk van den Broek concern.
Deze winkels bevonden zich voornamelijk in Utrecht en omgeving.
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Bas van der Heijden gezegden
10 wikkels, ongenummerd,
2 paketiketten
In 1973 nam Dirk van den Broek alle
10 winkels van Bas van der Heijden
over. Deze had vestigingen in en
rond Rotterdam.
Evenals bij de Dirk van den Broekserie ook hier 2 paketiketten.
Jan Bruijns gezegden
10 wikkels, ongenummerd, geen paketiket
In 1990 nam Dirk van den Broek alle
winkels van Jan Bruijns in het westen
van Noord-Brabant en Zeeland over.
De doosjes van Jan Bruijns, Digros en
Dirkson waren in cellofaan verpakt
met een etiket met daarop enkel een
streepjescode (voor alle 3 dezelfde code).
Anno 2020 telt het concern 126 supermarkten die tegenwoordig allemaal simpelweg ‘Dirk’ heten
en zijn er ook vestigingen in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Friesland.
Rizla+ oude affiches 3e uitgave
6 wikkels rood,
ongenummerd,
1 paketiket
6 wikkels blauw,
ongenummerd,
1 paketiket
Deze 3e uitgave heeft evenals
de vorige Nederlandse en
Franse tekst maar nu weer
met egale strijkvlakken.
Op het paketiket ontbreekt het
nummer rechtsonder.
De lengte van de opengemaakte
wikkel is 112mm. Er zijn enkele
varianten te onderscheiden in de
glansgraad van de wikkels en de
breedte van de strijkvlakken.
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Gejo vogels
6 wikkels, nrs. 1 t/m 6,
geen paketiket
In een periode dat Gejo alleen
maar huishouddozen op de
markt heeft komt men plotseling met een serie kleinere
doosjes van het formaat dat
we nog kennen van o.a.
De Boer (58x48x12mm).
Het gaat om een serie met 6 typisch Hollandse vogels:
No. 1 Fazant, No.2 Kokmeeuw, No.3 Ooievaar, No.4 Putter, No.5 Roodborst en
No.6 Vlaamse gaai. De serie bestaat in een matte en een glanzende versie.

1994
A&P luciferspuzzels
6 wikkels, ongenummerd,
geen paketiket
6 huishouddozen,
ongenummerd

1

A&P werd in 1859 als Great American Tea Company in New York
opgericht. 10 jaar later verschenen de eerste winkels en rond 1925 was
het de grootste levensmiddelenketen van Amerika. In 1979 werd het
bedrijf opgesplitst en kwam het grootste deel in handen van de Duitse
firma Tengelmann. Deze kocht in 1988 de supermarktketen van Jac.
Hermans en vanaf 1994 gingen deze verder onder de naam A&P. Voor
korte duur want in 2000 zijn ze overgenomen door Schuitema en verder
gegaan als (het inmiddels ook niet meer bestaande) C1000.
De introductie van A&P in Nederland ging gepaard met een serie van
6 doosjes met luciferspuzzels, in klein formaat en als huishouddozen
met extra lange lucifers. deze serie bestaat in een matte, helderwitte en
een glanzende, meer crèmekleurige versie.

3

4

5

2

6
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Hema WK voetbal
6 wikkels, nrs. 1 t/m 6, 1 paketiket (sticker)
Lucifers zitten al een tijdje niet meer in het vaste assortiment van de Hema
als men in 1994 een serie van 6 doosjes uitbrengt als onderdeel van een
reeks promotie-artikelen voor het WK-voetbal in de VS. Het zijn doosjes van
het formaat 16 van Swedish Match met cartoons van Dik Bruynesteyn.
Ze zijn per 3 stuks verpakt in cellofaan met een paketiket-sticker met de streepjescode.
De nummers van de wikkels staan op de plakstrook, naast het clichénummer
5407. Op de paketiket-sticker staat het nummer 0315-5419.

2
1

4

Rizla+ oude affiches 4e uitgave

5
3

6

6 wikkels rood, nrs. 1 t/m 6,
geen paketiket
Rizla is weer terug bij Swedish Match,
nu met doosjes in het 1D formaat.
De wikkels hebben het clichénummer
5816 en ook deze zijn genummerd op
de plakstrook.
Deze nummering wijkt af van die uit
de eerdere uitgaves.
De nummers zijn nu als volgt (zie afbeeldingen op pagina 124):
wikkel 1=afb.4, wikkel 2=afb.3, wikkel 3=afb.2, wikkel 4=afb.6, wikkel 5=afb.5, wikkel 6=afb.1
Voor zover bekend is er geen blauwe versie. Wel zijn er blauwe Rizla-wikkels met op de
achterkant de tekst CMC international, maar deze zijn niet in Nederland op de markt geweest.
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1995
Gejo stadsgezichten 1e serie
5 huishouddozen, genummerd 1 t/m 6
In 1995 verscheen een eerste huishouddoos van Gejo met een foto van
Amsterdam. Tot 1998 verschenen er
in willekeurige volgorde nog 4 dozen in deze serie. We noemen het een
serie vanwege de nummering, maar ze zijn nooit allemaal tegelijk te koop
geweest en nummer 4 is nooit verschenen. Daarnaast zijn van de nummers
1 en 5 herdrukken verschenen waarbij de tekst iets groter of kleiner is.
Het betreft de volgende steden:
No.1 Amsterdam–Prinsengracht (voorjaar 1995), lengte tekst 35mm
No.1 Amsterdam–Prinsengracht (voorjaar 1996), lengte tekst 38mm
No.2 Kopenhagen–Kleine zeemeermin (voorjaar 1997)
No.3 Parijs–Champs Elysees en Arc de Triomphe
(najaar 1995)
No.5 Brussel–Grote Markt (najaar 1996), lengte tekst 29mm
No.5 Brussel–Grote Markt (zomer 1997), lengte tekst 27mm
No.6 Londen–Houses of Parliament (voorjaar 1998)
Op de achterkant van de blauwe wikkels staat alleen de
streepjescode met de tekst ‘Gejo, Venlo’. Alle wikkels
bestaan met een smalle en met een brede plakstrook en er
zijn varianten in de kleur van het strijkvlak.

Gejo stadsgezichten 2e serie
3 huishouddozen, genummerd 1 t/m 3
In 2004 verschenen er 3 geheel nieuwe dozen, nu wel tegelijk:
No.1 Amsterdam – Keizersgracht
No.2 Londen – Big Ben
No.3 Parijs – Arc de Triomphe
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ALDI zo is Aldi
3 huishouddozen,
ongenummerd
Ruim een jaar nadat
ALDI plotseling de
lucifers uit het vaste
assortiment haalde
zijn er toch weer
tijdelijk lucifers te koop.
Nu als zgn. folderartikel, oftewel slechts
voor korte tijd.
Het betreft een serie
van 3 huishouddozen:
- Albrecht Goud koffie
- Rodiaz Sherry
- Una plus waspoeder

1996
Mascotte Art collection 1e serie
3 wikkels, genummerd, 1 paketiket
Jarenlang maakte Mascotte reclame
op lucifersdoosjes met de afbeelding
van een mannetje in zwart pak en met
een zwarte hoed en de slogan
“rolt beter, plakt beter, brandt beter”.
(zie pagina’s 20 en 87).
Na enkele jaren geen reclame meer
via lucifers te hebben gemaakt verrast
men in 1996 met een serie van 3
doosjes in formaat 5H. De nummering
staat op de plakstrook naast het
clichénummer 5807.

Op het paketiket staat nummer 0324-5817.
opvallend is de Engelse tekst. Mogelijk was de ‘art collection’
een gezamenlijke buitenlandse reclamecampagne met
SAMSON-shag (tijger)?
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ALDI blauwe wikkels 1e serie
3 wikkels, ongenummerd,
geen paketiket
Een jaar na de 3 huishouddozen wederom tijdelijk lucifers
te koop bij ALDI. Dit keer een
serie van 3 kleinere dozen in
het formaat 85x60x30mm (opengeslagen wikkel 85x195mm).
De doosjes waren per 3 stuks
verpakt in cellofaan.
Het betreft de volgende wikkels:
Albrecht Goud koffie
Karlsquell bier
Una Plus wasmiddel

1997
ALDI blauwe wikkels 2e serie
4 wikkels, ongenummerd, geen paketiket
Weer een jaar later verschijnt
dezelfde serie opnieuw, maar
nu in een iets kleinere formaat:
80x55x35mm (opengeslagen
wikkel 80x195mm).
Daarnaast is er een 4e wikkel
bijgekomen:
Calida rundvlees bouillon

1998
ALDI blauwe wikkels 3e serie
4 wikkels, ongenummerd,
geen paketiket
Wederom een jaar later de
derde versie van deze serie.
Het formaat is gelijk aan die
van de 2e serie maar er is tekst
bijgekomen op de achterkant.
De wikkel van Calida uit de
2e serie is weer vervangen. De serie bestaat nu uit de volgende wikkels: Albrecht Goud koffie
Karlsquell bier
Una Plus wasmiddel
Dieetella halvarine
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Mascotte Art collection 2e serie
3 wikkels, genummerd, 1 paketiket
In 1998 verschijnt de serie uit 1996
ook in een Nederlandse versie. Met
weer de aloude slogan “rolt beter, plakt
beter, brandt beter”! Het clichénummer
is 6202 en op het paketiket staat
nummer 0324-6203.
Later verscheen er nog een herdruk
met andere strijkvlakken.

1999
LIDL serie 1e versie
4 wikkels, ongenummerd,
geen paketiket
De Duitse winkelketen LIDL opende
haar eerste Nederlandse discountsupermarkt in 1997 in Uden. Inmiddels zijn er in Nederland meer
dan 400 filialen. Van tijd tot tijd zijn er bij LIDL tijdelijk lucifers te koop, maar dat zijn altijd tandaard
dozen van de Duitse lucifersleverancier KM-Zündholz. Eind jaren ’90, begin jaren ‘00 verkocht
men echter ‘eigen’ lucifers, oftewel met de vermelding van de naam LIDL op de doosjes.
In 1999 verscheen een serie van 4 wikkels in het formaat 80x55x32mm
(opengeslagen wikkel 80x197mm). Deze 1e serie heeft op de achterkant
de streepjescode 4 004753 906042

2000
LIDL serie 2e versie
Dezelfde serie, maar met een andere
achterkant.
nummer bij
streepjescode
2002 9852

2001
LIDL serie 3e versie
wederom een
gewijzigde
achterkant.
adres
Lidl UK
toegevoegd.
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2005
Mascotte 3xBeter
3 wikkels, ongenummerd,
geen paketiket
De moderne tijd is nu ook doorgedrongen tot de lucifersdoosjes: voor
het eerst zien we een website-adres
op de wikkels! Deze serie bestaat uit
de volgende wikkels:
Mascotte bleu – blauw
Mascotte gommé – groen
Mascotte spécial – bruin
De printdatum op de plakstrook is
04-05-04. het clichénummer is
onbekend.

2010
ALDI
4 huishouddozen,
genummerd
Na ruim 10 jaar af en
toe losse dozen
lucifers te hebben
verkocht komt ALDI
toch nog weer met
een kleine serie. De
wikkels zijn afkomstig
van Swedish Match
en hebben het clichénummer 7252 en
printdatum 03/16/10.
Ze zaten per 3 stuks
verpakt in cellofaan
met een kleine sticker
met nummer
0315-7252.
De nummering staat
wederom op de plakstrook achter het
clichénummer.
In België verscheen
dezelfde serie maar
met tweetalige tekst
op de achterkant.

2. groene wikkel – gele achterkant

3. rode wikkel – roze achterkant

1. groene wikkel – rode achterkant

4. bruine wikkel – roze achterkant
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2011
ALDI
11 huishouddozen,
ongenummerd
Het voorlopig laatste
wapenfeit van ALDI
verscheen in 2 delen:
nrs. 1 t/m 5 waren in
mei 2011 te koop en
nrs. 6 t/m 11 in
juni 2011.
De lucifers zijn nu
afkomstig van KM
Zündholz International.

1. olijfgroen

3. grijs
2. oranje

4. lichtblauw

6. lichtblauw

8. groen

7. steenrood

10. pastelrood

9. zwart

5. mintgroen

11. pastelblauw
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2013
Hema extra lange lucifers
Bijna 20 jaar na de WK’94 serie (zie pagina 130) verkoopt de
Hema weer lucifers onder eigen naam. Het betreft een aantal
grote dozen (110x64x19mm) met extra lange lucifers die
duidelijk niet meer bedoeld zijn voor in het huishouden maar
voor zgn. ‘gezelligheidsvuur’: het aansteken van een kaarsje,
een open haard of een barbecue. In een periode van 4 jaar
werden in totaal 19 verschillende dozen uitgebracht.
De onder de afbeelding vermelde artikelcode staat op de
achterkant van de dozen.

70.31.3203 (december 2013)

70.31.3204 (december 2013)

70.31.3205
(december 2013)
34.11.4016 (mei 2014)

34.11.4017 (mei 2014)

34.11.4018 (mei 2014)

34.11.4015 (mei 2014)

60.10.0110
(september 2014)

60.10.0111
(september 2014)

Beide dozen met ‘LOVE YOU SO MUCH’ zijn nagenoeg gelijk, alleen de artikelcode op de
achterkant is anders.
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60.10.0353 (januari 2017)

20.50.9000
(december 2016)

20.50.9001
(december 2016)

60.10.0355 (januari 2017)

60.10.0084 (oktober 2017)

60.15.0080 (oktober 2017)

60.15.0081
(oktober 2017)

60.15.0082
(oktober 2017)

60.15.0083
(oktober 2017)

60.16.0006
(mei 2018)

De laatste 6 dozen uit oktober 2017 en mei 2018 hebben een iets kleiner formaat: 98x64x16mm.
Op de plakstrook van deze dozen staat naast de fabriekscode van dit formaat (BX-S45) ook de
naam van de leverancier Woloszyn (Warschau, Polen) en de pintdatum (21/22/23-06-2017).
Met deze dozen is de Hema wel de recordhouder wat het aantal jaren betreft tussen de eerste
serie en de laatste onder hun eigen naam: de eerste sport-serie kwam uit in 1963, 55 jaar vóór
deze (vooralsnog) laatste uitgave.
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2020
ALDI
3+2 huishouddozen,
ongenummerd
Daar waar Aldi-België
nog bijna jaarlijks één
of 2 nieuwe series uitbracht bleef het in
Nederland stil.
Tot oktober 2020:
3 dozen van 110x65x
18mm en 2 dozen van
218x65x20mm met
winterse afbeeldingen.
De 3 dozen van 110mm
zaten samen verpakt in
cellofaan met een paksticker. De 2 andere
waren los te koop.

Met deze uitgave zijn we
aan het einde van het jaar
2020 beland en aan het
einde van het overzicht
van 66 jaar Nederlandse
series lucifersetiketten en
–wikkels.
Of er in de toekomst nog
veel bij zal komen valt te
betwijfelen. Er is op dit
moment (december 2020)
niet één supermarkt meer
die permanent lucifers
verkoopt met haar eigen
naam en zoals op de
laatste pagina’s te zien is
zijn er alleen zo nu en dan
tijdelijke uitgaves. Bovendien is lucifers tegenwoordig geen huishoudelijk artikel meer zoals
vroeger. Lucifers worden vooral nog gebruikt om bijvoorbeeld kaarsen, waxinelichtjes, open
haarden of barbecues aan te steken, oftewel ‘gezelligheidsvuur’. Dat is ook te zien aan de diverse
dozen lucifers die in webshops te koop zijn als ‘exclusieve cadeauartikelen’ waarbij prijzen rond 5
Euro per doos geen uitzondering zijn. En een verzamelwaardig artikel voor de jeugd is het ook al
lang niet meer gezien het ‘gevaar’. Tja, tijden veranderen…….
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