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* * * P E R S B E R I C H T * * * 
 

Gratis Agent 327-stripgeschenk 
 

Amsterdam, 23 februari 2011 
 
In 1984 gaf de Postgiro de reclamestrip Dossier Giroblauw weg als je een 
rekening opende. Al vele jaren is dit nooit herdrukte avontuur van Agent 327 – 
de beroemdste geheimagent van Nederland – één van de meest 
gezochte en meest onvindbare Nederlandse stripverhalen. 
Catawiki heeft Dossier Giroblauw nu met toestemming van 
auteur Martin Lodewijk herdrukt in een genummerde oplage 
van 1000 exemplaren en... geeft het gratis weg! 
Tijdens De Stripdagen in Gorinchem op 12 en 13 maart start 
Catawiki een actie waarbij klanten dit stripgeschenk gratis 
ontvangen zodra ze op Catawiki vóór eind maart voor minimaal 
€ 100,00 aan strips hebben gekocht. Dit is weliswaar hoger dan 
het minimum aankoopbedrag voor het reguliere 
Boekenweekgeschenk – de Boekenweek begint enkele dagen 
na De Stripdagen – maar het stripgeschenk is ook een stuk 
exclusiever. 
 
Op Catawiki verkopen veel verzamelaars hun strips en zijn ook tientallen stripwinkels actief. 
Er staan al een kleine half miljoen strips te koop, een groter aanbod is nergens anders te 
vinden. Met de Catawiki-marktplaatsfunctie kan eenvoudig in het aanbod worden gezocht. 
En er kan rustig bij meerdere verkopers worden gekocht, want voor deze actie worden de 
totale aankopen bij elkaar opgeteld op basis van het opgegeven e-mailadres. 
 
Het stripgeschenk wordt ook cadeau gedaan aan bestellers van de full colour gedrukte 
boeken van de eigen verzameling of van een deel van de Catawiki-catalogus. Zo'n speciaal 
voor de klant gedrukt boek kan worden gemaakt via www.catawiki.nl/boekmaken (vanaf 
€ 19,95). Bij ieder boek dat daar tussen 12 en 31 maart wordt besteld, wordt een exemplaar 
van Dossier Giroblauw meegestuurd. 
 
Het stripgeschenk is beschikbaar zolang de voorraad strekt. De verwachting is dat deze 
gelimiteerde uitgave zelf ook snel een collector's item wordt. 
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Het Stripschap en De Stripdagen 
De Stripdagen en de uitreiking van de Stripschapprijzen worden jaarlijks georganiseerd door 
Het Stripschap, Nederlands centrum voor belangstellenden in strips. De doelstelling van 
deze vereniging is de promotie van het beeldverhaal in al haar facetten. De Stripdagen wordt 
op zaterdag 12 en zondag 13 maart in Evenementenhal Gorinchem voor de 43e keer 
gehouden en voor de 38e keer reikt Het Stripschap de Stripschapprijs uit. Dit is de 
belangrijkste stripprijs van Nederland. 
Thema van De Stripdagen van dit jaar is ‘De grafische roman – Plaatjes met praatjes’. 
 

 
 
Over Catawiki 
Catawiki is de online catalogus van alles dat wordt verzameld. De catalogus wordt net als 
Wikipedia door de gebruikers zelf aangevuld. Je kunt er gratis je verzameling en zoeklijst in 
bijhouden. Op basis van de centrale catalogus kun je ook verzamelobjecten kopen en 
verkopen. Daardoor kun je verzamelobjecten snel aanbieden zonder zelf gegevens en 
afbeeldingen in te voeren. Hiermee onderscheidt Catawiki zich van handelsplatformen als 
eBay en Marktplaats. Ook is zo het prijsverloop van een verzamelobject te volgen. De 
Catawiki-catalogus heeft voordelen boven papieren verzamelcatalogi: hij is gratis en altijd 
up-to-date. Er is ook een versie voor de smartphone. Daarmee heb je altijd je verzameling bij 
je. 
 
De site is november 2008 gelanceerd met enkele rubrieken. Sindsdien zijn bijna een miljoen 
verzamelobjecten toegevoegd in bijna 60 rubrieken. Zo staan vrijwel alle in Europa 
uitgegeven postzegels op de site. Het aantal verkochte items neemt snel toe. Er worden al 
zo’n 430.000 stripboeken en 820.000 postzegels te koop aangeboden. Dit is het grootste 
aanbod in de Benelux. De naam Catawiki is een samentrekking van catalogus en wiki. Een 
wiki is een website waarop bezoekers zelf eenvoudig informatie kunnen toevoegen of 
aanpassen. De term wiki is bekend van Wikipedia, de online encyclopedie. Het komt uit het 
Hawaïaans en betekent 'snel, vlug'. In juli 2010 stapten de investeerders Peak Capital en de 
NOM (Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij) in Catawiki. Catawiki is gevestigd in Assen. 
___________________________________________________________________ 
 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Het Officieel Programmaboek van De Stripdagen 2011 staat vanaf vandaag in het virtuele persarchief van 2011 
op www.stripdagen.nl/archief 
(Archieven uit voorgaande jaren zijn daar ook nog te raadplegen.) 
 
Voor interviewafspraken, andere beeldmateriaal en/of een pers-accreditatie voor De Stripdagen 2011 kunt u 
contact opnemen met Arco van Os, festivaldirecteur van De Stripdagen, via info@stripdagen.nl of 010-2201063 / 
06-22408450. 
 
Voor interviewafspraken met of meer beeldmateriaal van Catawiki kunt u contact opnemen met René 
Schoenmakers, mede-oprichter van Catawiki, via rene@catawiki.nl. 
 
Meer info: www.catawiki.nl en www.destripdagen.nl 


