Straks staan ze hier met drie geweren: geef me alle Pokémon’
De afgelopen jaren stegen Pokémonkaarten in waarde. Sommige zijn nu duizenden euro’s
waard, en een klein aantal nog veel meer. Millennials investeren zo in nostalgie. Maar
criminelen zijn ook geïnteresseerd.
De nieuwe ramen van Pokémon-winkel Flash-Cards zijn van verstevigd, gelaagd glas. Niet kogelvrij, zegt
eigenaar Yves Bruynen (30). Hij moest toch ergens een grens trekken. Die grens ligt bij verstevigde ramen
en deuren, zeventien camera’s en volgende week komt iemand langs voor nog meer beveiliging.
Bruynen zegt: „Dit moet gewoon tegenwoordig. Straks staan ze hier met drie geweren en een knuppel: ‘geef
me alle Pokémon’.”
Wat levert Pokémon op?
Bruynen weet hoeveel Pokémon tegenwoordig waard is. Zomaar wat prijzen van het
spul in zijn schappen: 6,50 euro voor een standaardpakje met tien kaarten, 70 euro
voor een knuffel. Maar ook: 525 euro voor een Japanse booster box, een set van 36
pakjes kaarten waaronder één zeldzame, de Rayquaza VMax Alternate. Die alleen
al levert momenteel 200 euro op. Een stukje karton, zes bij tien centimeter groot.
En dan is er nog het écht waardevolle spul. De ‘first editions’, Pokémon-kaarten van
eind jaren negentig. In de winkel liggen er een paar in een vitrine, gestoken in
hard-plastic hoesjes om krombuigen door luchtvochtigheid te voorkomen. Ze
leveren meestal enkele duizenden euro’s per stuk op. Maar de kostbaarste kaart
met een oranje vuurspuwende draakachtige, is een half miljoen euro waard.

in waarde stijgen: meer waard
worden
de nostalgie: verlangen naar
vroeger, dromerig denken aan
vroeger (je zou willen dat je weer
even terug was in die tijd)
een grens trekken: een einde
stellen aan, iets bij een bepaald punt
laten ophouden
de vitrine: de glazen kast waarin
voorwerpen liggen
voorkomen: ervoor zorgen dat het
niet gebeurt
voorkomen: 1. bij de rechter komen
om je verhaal te vertellen, 2. iets dat
aanwezig is
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Alleen voor achttienplussers of toch niet?
The Pokémon Company, opgericht door het Japanse Nintendo, begon 25 jaar geleden met een videogame
in Japan, en maakte later een tv-serie die ook in Nederland immens populair was. De serie draait om Ash,
een tienjarig jongetje dat meester wil worden in het trainen van Pokémon, fictieve figuren met allerlei
krachten. Honderden van die figuren waren – en zijn – te verzamelen op kaarten. Om de paar maanden
brengt Pokémon een nieuwe set uit en dan staan kinderen in de rij voor de speelgoedwinkel.
Maar Pokémon is al lang niet meer voor kinderen alleen. Sinds een jaar of vijf zijn de kaarten een
investeringsobject geworden, vergelijkbaar met wijn, kunst, antiek, of bitcoin. Ze stegen in een paar jaar met
honderden procenten in waarde en worden te koop aangeboden op websites, alleen toegankelijk voor
achttienplussers. Sommige handelaars verdienen tienduizenden euro’s op één kaart. Die spelen niet mét
Pokémon, ze zitten ín Pokémon.
En dat weten criminelen ook. Eind vorig jaar ging in Kampen een ‘Pokémon-deal’ de mist in. Een jong stel
wilde een aantal kaarten van de hand doen via Marktplaats. Toen de man van het stel de ‘kopers’ binnenliet,
sloten zij hem op in zijn eigen kast en gingen er met een collectie ter waarde van vijftigduizend euro vandoor.
Inmiddels zitten vier verdachten van rond de dertig vast. In november dient hun rechtszaak. Vorige maand
ramde in Voorburg een auto de voorgevel van een Intertoys-filiaal. De daders namen de nieuwste boxen van
Pokémon mee. De buit was niet enorm, omdat de Intertoys-manager ook wist van de waarde van Pokémon
en gelaagd glas in de pui had laten zetten.

immens: enorm, heel erg groot
fictief: niet echt, verzonnen
het object: het voorwerp, het ding
de mist ingaan: mislukken,
verkeerd aflopen
iets van de hand doen: iets
verkopen
de collectie: de verzameling
de pui: de voorkant van een gebouw
of winkel

Niet gek dat Yves Bruynen zijn pand extra beveiligt.
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Een vitrine met Pokémon objecten
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