
Van medaille tot geweer op de beurs Gent Militaria - 23/02/2012

Gent - Zondag vindt voor de derde keer Gent 
Militaria in Flanders Expo plaats. Op deze 
beurs kopen of ruilen liefhebbers allerhande 
militaria of militaire antiquiteiten.  
 

Pascal Ginneberge en Sophie De Meyer van 
PS EVENTS organiseren zondag voor de 
derde keer Gent Militaria. Het duo is geen 
nieuwkomer in de branche. Tien jaar lang 
organiseerden ze Wings and Weels op het 
vliegveld van Ursel. Dat evenement was een 
combinatie van een militariabeurs en een 
show met voertuigen. Toen het evenement te 
groot werd, besloten ze om twee maal per jaar 
een binnenbeurs op poten te zetten. De eerste 
twee edities van Gent Militaria lokten meer 
dan 2.000 bezoekers uit binnen- en 
buitenland.

Gent Militaria is met meer dan 100 
exposanten volledig volgeboekt. ‘Het aanbod 
militaria is erg uitgebreid. Dat gaat van 
militaire zakboekjes, paspoorten of brevetten 
tot uniformen, medailles, helmen en 
onklaargemaakte geweren,’ stelt organisator 
Ginneberge. ‘In elke branche heb je 
verzamelaars. Het zwaartepunt van de beurs 
ligt op materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, 
maar we zien ook naoorlogs materiaal. Vooral 
jonge verzamelaars beginnen met naoorlogse 
spullen omdat ze goedkoper zijn.’

Zeldzame medaille

‘Zo’n militariacollectie kan unieke en zeldzame stukken bevatten. Ook in Gent zit nog veel materiaal. 
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn hier veel militairen gepasseerd en dat laat zijn sporen na. 
De prijzen van militaria of militaire antiquiteiten kan hoog oplopen. Een Belgisch kenteken kost 
misschien amper 50 cent, maar een zeldzame medaille kan van €125 tot €2000 gaan. Onlangs was er 
een verzamelaar met een medaille uit Litouwen. We dachten dat het niet veel waard was, maar na 
opzoeking bleek dat de medaille €2000 kostte. Een uniek stuk dat je soms voor weinig geld op een 
rommelmarkt vindt.’

Of er ook schatten te vinden zijn op Gent Militaria in Flanders Expo komt u zondag 26 februari van 
9u tot 16u te weten. De toegangsprijs is 5 euro. Gratis toegang voor kinderen -12 jaar. Meer details 
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leest u op www.gentmilitaria.be.  
 

Julie De Jonghe
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