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Verzamelen en dan ? 
 
Op zich geeft het natuurlijk voldoening om 
dingen te vergaren en te ontdekken dat het 
vergaarde iets bijzonders is waardoor ook 
nog een zekere vintagewaarde uw bezit 
veredelt. Dit gold voor mijn postzegel en 
muntenverzameling en nu dus voor mijn 
hengelsportattributen verzameling. Daar waar 
de eerste twee verzamelobjecten in een paar 
albums zijn onder te brengen verlangt de 
laatste hobby een steeds forser deel van mijn 
garage en hobbyruimte. Eventuele 
verplaatsing van mijn verzameling in vitrines 
zou van mijn huis een museum maken daar 
waar mijn vrouw als hobbykeramiste dit recht 
reeds geclaimd heeft. 
  
Mijn vader zaliger zei vaak tegen ons als wij 
ergens om zeurden: "bezit van de zaak is het 
eind van het vermaak", een waarheid als een 
koe, maar voor mij toch niet helemaal. 
Het weer van de hand doen van verzamelde 
spullen geeft ook weer een kick en het 
opbergen van de hiervoor ontvangen euros 
neemt minder plaats in beslag en je bevredigt 
de opkomende verzameldrift van een nieuwe 
generatie. 
 

 
  
Bij mijn bezoeken aan veilingen zie ik naast 
antieke inboedels ook veel aanbod van 
verzamelingen munten, postzegels, maar ook 
poppen, beren, blikken speelgoed, treinen, 
enz. Ik stel mij zo voor dat de oorspronkelijke 
verzamelaar van al dit fraais zich omdraait in 
zijn graf of wentelt in zijn as als hij kon horen 
voor welk afgemijnd bedrag zijn 
levensverzameling uiteindelijk geveild wordt. 
 Ik heb zelf ook wat ervaring opgedaan met 
verzamelnalatenschappen op de juiste 

beurzen te presenteren en een dusdanige 
opbrengst te realiseren dat ik kon voldoen 
aan de wens van de weduwe die haar drie 
studerende kinderen ieder een labtop 
computer notebook kon schenken met de 
opbrengst van de verzamelde hengelsport-
attributen van haar overleden echtgenoot. 
 
Een anekdote op dit gebied wil ik u niet 
onthouden! Een aantal jaren geleden kreeg ik 
als bestuurder van mijn toenmalige visclub 
een telefoontje van een mevrouw die meldde 
dat haar man was overleden, zijnde lid van 
onze club, maar ik kon hem van de 
regelmatige clubavonden niet direct voor de 
geest halen. 
 
Zij verzocht mij het lidmaatschap op te heffen 
en vroeg mij of wij nog geïnteresseerd waren 
in zijn hengelgerei, voor zover zij wist, 
bestaande uit een houten kistje of koker 
waarmee hij zich naar de clubavonden begaf. 
Uiteraard spitsten mijn verzameloren zich bij 
deze mededeling en toog ik naar de weduwe. 
Na mijn medeleven betuigd te hebben werd ik 
meegetroond naar de garage waar het 
bewuste kistje nog tussen de snelbinders van 
zijn fiets zat. Bij opening van dit kistje kwam 
er een biljartkeu te voorschijn waarmee voor 
de weduwe het raadsel was opgelost waarom 
haar man zaliger altijd naar bier stonk als ie 
was wezen vissen. 
  
Op hengelsport-verzamelbeurzen doe je 
natuurlijk de kennis op van welke 
collectoritems gezocht zijn en waardoor ook 
prijstechnisch interessant zijn. In de loop der 
jaren zijn zo heel wat leuke verzamelobjecten 
in mijn bezit gekomen. Het tweede kunstje is 
nu om er weer op een verantwoorde manier 
van af te komen en niet je nazaten er mee op 
te schepen of bevriende clubgenoten. Zo 
scheep je in ieder geval niet je familie op met 
een nalatenschap van een voor hen 
onbekende waarde en smaak je zelf nog het 
genoegen van je verzamelkeuze. 
  
In de stille hoop hiermede nog een kleine 
bijdrage en verzameloverweging voor het 
volgende clubblad te hebben gegeven, 
groeten wij u allen en gaan wij nu onze 
koffers pakken voor een 14-daagse 
vliegvisvakantie in ons geliefde Ierland. 
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