
HENGELSPUL 
 
Afgelopen zomer was ik op vakantie in Andijk 
en ik besloot een bezoekje te brengen aan een 
heus hengelsportmuseum, genaamd 
'Hengelspul'. Het is gelegen in Wervershoof 
(vlakbij Hoorn), het wordt geleid door Bruno 
Merks en Jos Sloos en is gevestigd in Bruno's 
garage. Hij kan enthousiast vertellen over zijn 
plannen. Zo wil hij bijvoorbeeld een heus 
museumpand betrekken, maar tot op heden 
wordt hij wat dit betreft nog gedwarsboomd 
door het gemeentebestuur, terwijl enkele 'grote 
namen' in de hengelsport evenmin 
gecharmeerd zijn van de plannen. (Rara? kk). 
Bruno Merks beseft overigens donders goed 
dat er verzamelaars zijn die een uitgebreidere 
collectie bezitten dan hij. Maar het moet toch 
mogelijk zijn in hengelsportland Nederland een 
sportvisserijmuseum op te richten? In Frankrijk 
en de USA bestaan er zelfs meerdere! 
 
PLEK 
 
Ik had daar geen antwoord op, maar vertelde 
hem wél dat zijn locatie niet zo heel erg 

geschikt was, terwijl er veel betere in de buurt 
lagen. Men zou de collectie bijvoorbeeld 
kunnen onderbrengen in het Zuider-
zeemuseum. Verder bevindt zich op 
loopafstand van de Batavia-werf het Nationale 
Sportmuseum. En wat te denken van de 
Zaanse Schans? 
Allemaal enorme publiekstrekkers! 
Bruno beaamde dit. Edoch: om iets van de 
grond te krijgen heeft hij hulp nodig (vandaar 
ook dit berichtje). Mochten er mensen zijn die 
willen helpen bij de verwezenlijking van de 
plannen, mensen dus die een Nationaal 
Hengelsportmuseum wel zien zitten, laten die 
dan met Bruno contact opnemen. Hij verdient 
mijns inziens mede- maar zeker geen 
TEGENwerking. 
 
Adres voor info: "Stichting 
Hengelsportmuseum Wervershoof", geopend 
iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en 
verder op afspraak. Adres: Rietvink 3, 
1693 KN Wervershoof, tel/fax: 0228 - 5854034. 

 
 
 

DE AMERIKAANSE HENGELSPORTVERZAMELAAR 
 
Dat er in de USA veel te 'halen' valt op 
hengelsportgebied is bij velen (nog) niet 
bekend. De meesten denken dat er slechts 
kunstaas te koop is. Nee hoor. Zo worden er 
bijvoorbeeld ook daar tot op de dag van 
vandaag - net als hier dus - werkelijk 
schitterende splitcane-hengels gebouwd, 
terwijl oudere 'houten hengels' soms zijn 
verpakt in 'a cloth covered wooden rodform' - 
een sieraad om naar te kijken. Vooral hengels 
van het merk 'Leonard' zijn een gewild object.  
Ook reel-verzamelaars kunnen hun hart 
ophalen. Die van Zane Grey vormen ware 

collector's items, maar de werpreels zijn 
eveneens aantrekkelijk, ook al omdat ze tot nu 
toe nog betaalbaar bleven. Vooral reels die 
men gegraveerd heeft met afbeeldingen van 
vissers of vissen scoren hoog. Ook hier niet al 
te hoge prijzen (veel lager dan in Engeland). 
Op werpmolengebied is evenwel weinig te 
ontdekken, maar wát werd gemaakt is beslist 
de moeite waard. Zo verwierf ik een Ashaway 
Slip Cast reel waar een zeer bijzondere rem op 
is gemonteerd. (Hoe die werkt is me tot op de 
dag van vandaag onduidelijk. Wie kan 
eventueel helpen?).  

 
 
 

MADE IN HOLLAND? 
 
Typisch Nederlandse folklore-artikelen zijn 
baars-tonnetjes, madenhoorntjes en 
wormenbakken. Verder verzamelt men in de 
USA ook zogeheten 'fish-decoys'. Dat zijn 
geen kunstazen zoals velen denken, maar 
LOKvissen. Is de vis eenmaal binnen bereik 

gebracht, dan wordt hij namelijk... 
geharpoeneerd! (Men viste er uitsluitend mee 
voor de pot). De uitvinders zijn onder andere 
Indianen, Eskimo's en bewoners van IJsland. 
De oudste exemplaren zijn natuurlijk het 
kostbaarst. Men vervaardigde ze ruwweg tot 



aan de veertiger jaren.  
Creels, die bekende forelmandjes uit riet (en 
soms leer) zijn, net zoals de Britse 
exemplaren, een plaatje op zich. Het populairst 
is in de USA echter het verzamelen van 
kunstaas. Men specialiseert zich bovendien 
veelvuldig op één merk, zoals Heddon, 
Shakespeare, Zebco en dergelijke. Ook 
verzamelt men wel de decoratieve doosjes 
waarin het aas was verpakt (mét inhoud kan 
natuurlijk ook). Een extra-specialiteit is het 
verzamelen van kunstaas in de vorm van 
muizen en kikkers. Die met oogjes uit glas zijn 

het oudst; daarna volgden oogjes uit de kop 
van spijkers, terwijl het materiaal zich in de 
loop der jaren wijzigde van hout naar kunststof.  
Ik hoop met deze summiere gegevens toch 
weer enkele verzamelaars op nieuwe ideeën te 
hebben gebracht. Over hoe je in de USA op 
een veiling kunt kopen, zal ik een volgend 
maal graag iets vertellen. (Zet je maar vast 
schrap). 

 
Hans Brinkel 

 


