
VERZAMELEN VIA INTERNET 
 
Zoals beloofd volgt een verslag van mijn 
ervaringen met het verzamelen van spullen via 
Internet. Vele vragen over dit onderwerp heb ik 
reeds van verzamelaars ontvangen; ik zal 
proberen hier enige antwoorden te geven. 
 
DUUR 
 
De kosten heeft men voor een groot deel zelf in 
de hand. Mocht u bij een provider zijn aangeslo-
ten, dan bent u aan abonnementskosten 
ongeveer 400 gulden per jaar kwijt. De prijzen 
kunnen sterk wisselen, oriënteer u terdege. 
Bovendien betaalt u de telefoonkosten. Echter, u 
belt wereldwijd tegen locale tarieven. Let op de 
daluren; dat scheelt al gauw veel geld. Kortom, 
hoe meer uren u aan het Internet besteedt, hoe 
meer u kwijt bent aan telefoonkosten. 
Er is evenwel ook een mogelijkheid een 
aansluiting te verkrijgen via de kabel. 
Nu nog slechts in enkele grotere plaatsen, maar 
binnen afzienbare tijd ook mogelijk in grotere 
delen van het land. U betaalt hiervoor meer aan 
abonnementskosten (prijzen lopen per 
gemeente sterk uiteen); reken op zo'n 700 tot 
800 gulden per jaar. Het belangrijkste voordeel 
van de kabel is dat u geen gesprekskosten meer 
kwijt bent en dus kunt u ongelimiteerd 24 uur per 
etmaal op het 'Net'! Een nadeel is dat een en 
ander iets langzamer schijnt te werken dan via 
een klassieke telefoonlijn. 
 
WIE? 
 
Wie en wat kunt u op het 'Net' tegenkomen? De 
Britten doen nog nauwelijks mee. Welgeteld ben 
ik tot nu toe slechts twee Engelsen 
tegengekomen (Hello Stefan Duma); is de rest 
wellicht nog gehecht aan hun schrijfmachine? 
Onze Zuiderburen (Guten Tag Peter Lueg) 
beginnen zich steeds meer voor het 'Net' te 
interesseren! De USA - waar anders? - spant 
evenwel tot nu toe de kroon. Hier vind je een 
kleine honderd verzamelaars die allen zijn 
aangesloten op het 'Net'. Maar een zeer groot 
aantal van hen is voornamelijk geïnteresseerd in 
kunstaas (en een iets minder grote groep in 
reels). Men komt hier ook Hardy-reels tegen, 
maar verwacht niet dat die goedkoper zijn dan in 
bijvoorbeeld Engeland. Vaak heeft de 
Amerikaanse verzamelaar voor 'Hardy' namelijk 
meer moeten betalen dan Europese 

collectioneurs. Ook in eigen land begint men 
steeds meer belangstelling voor het Internet te 
krijgen en ik heb er al enkele verzamelaars 
mogen ontmoeten. (Hallo W.Cupedo en G.van 
Schagen). 
 
AANTREKKELIJK 
 
Ik beleef er in ieder geval veel plezier aan! Ik 
heb op deze manier vele leuke contacten in het 
buitenland opgebouwd en al heel wat 
uitnodigingen mogen ontvangen om eens te 
komen (vlieg)vissen. Helaas blijven de 
vliegreizen te duur voor mij. 
 
LASTIG 
 
Nee! Ook ik ben een computer'dummy', maar 
internetten is niet echt moeilijk. Wel is het 
belangrijk een collega of vriend te hebben om 
eventuele problemen op te lossen en om je op 
het 'Net' wegwijs te maken. Ook een (zelf-doe) 
cursus kan van belang zijn. In vele bibliotheken 
staan trouwens internet-computers én er zijn 
medewerkers aanwezig die u tegen geringe 
betaling op weg helpen. Een andere 
mogelijkheid om met Internet kennis te maken, 
bestaat uit een bezoek aan een Internetcafé. 
Daar zijn altijd genoeg kenners voorhanden die 
u graag willen helpen (voor de prijs van een 
biertje). 
 
HOMEPAGE 
 
Vele verzamelaars of hobbyisten hebben een 
eigen homepage gemaakt, of laten maken. Een 
homepage vertelt iets over hun hobbies of 
interesses en bevat vaak eveneens de nodige 
informatie en foto's. Ze zijn dikwijls zeer 
interessant en mooi om te zien en bovendien 
nog gratis ook. 
 
Ik denk dat ik met het bovenstaande de 
belangrijkste vragen heb beantwoord. Zie 
'Internet' als een uitbreiding op de moge-
lijkheden voor uw verzameling en u zult er net 
zoveel plezier aan beleven als ik. 
"Let's chat!" 
Tussen haakjes: ik heb een nieuw homepage-
adres: http://home.wxs.nl/-hbrinkel 
 

Hans Brinkel 
 
 
 


